ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
VRTCA DOMŽALE
ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016
Realizacija Letnega delovnega načrta (v nadaljevanju LDN) Vrtca Domžale je potekala in je
bila realizirana v celoti glede na:
• zastavljene prioritetne naloge,
• zastavljene strateške cilje,
• globalne in operativne cilje,
Realizacija je potekala preko primernih metod, vsebin, igre in po primerni izbiri kurikularnih
načel.

Skozi šolsko leto smo sledili ciljem, da je

poslanstvo našega vrtca vzgajati otroka,
da postane samostojen, radoveden, razmišljujoč, s prebujeno ustvarjalnostjo, razvitimi
spretnostmi in drugimi osebnostnimi lastnostmi, ki mu bodo dobra popotnica za nadaljnje
življenje.

REALIZACIJA STRATEŠKIH CILJEV V ŠOLSKEM LETU 2015/2016
PO POSAMEZNIH ENOTAH
Sledili smo ciljem razvoja vrtca za obdobje od 2013 do 2018 in izhajali iz vizije in poslanstva
in bo sledil prioritetnim nalogam posameznega šolskega leta.
Načrtovani so: konkretno, realno in merljivo.
Usmerjeni so v: vzgojno delo, otroke, neposredno okolje, material, izboljšave, novosti...
Delno realizirani.

CICIDOM
SAMOSTOJNOST – realizirano, otroci so se učili samostojnosti pri izvajanju rutine,
dejavnosti in igre,
- večina najmlajših si samostojno obuje copat in čevljev, vsi si sami umijejo roke in
sodelujejo pri pospravljanju igrač, nekaterim že uspe pravilno držati pribor,
- starejši si sami uredijo oblačila (spodnje majice, zadrga, zavezati vezalke), obrišejo nos,
pravilno umijejo roke, smotrno uporabljajo sanitetni material, sami uredijo kotičke in igrače,
varno in pravilno uporabljajo pribor (tudi nož), sodelujejo pri dežurstvu (pripravijo mize) in si
sami razdelijo hrano (samopostrežni obroki)
- otroci skupine 4–6 so aktivno sodelovali pri oblikovanju dejavnosti (pomagali so pripraviti
prostor in pripomočke, dajali so svoje ideje za ustvarjanje in igro),
- enkrat mesečno so otroci 2. starostne skupine pomagali pri urejanju igrišča (pobiranje smeti,
odstranjevanje plevela, pometanje parkirišča in igrišča, urejanje peskovnika in igrač…), otroci
so pri tem radi sodelovali,
SPOZNAVAMO OKOLICO VRTCA – realizirano v obliki sprehodov in sodelovanja z
ustanovami ter z lokalno skupnostjo
- gasilci, čebelar in policistka so nam predstavili svoje delo,
- NK Vir se je predstavil skupini 3–4 in jim pripravil vadbeno uro,
- člani kulturnega doma Radomlje so otroke skupine 4–6 povabil na ogled predstave,
- vse skupine smo sodelovale z bližnjimi vrtci,
- zdravstveni dom Domžale: 3 skupine sodelovale z zobno asistentko, skupino 3–4 je obiskala
svetovalna delavka za preventivo zdravja
- skupina 4–6 sodelovala s knjižnico Domžale, z OŠ Rodica in KD Bernik
- skuina 4–6 obiskala mlin Kralj v Radomljah, Arburetum Volčji Potok in plezališče Šumberk
- turistično društvo je v juniju otrokom druge starostne skupine predstavilo invazivne rastline.
POVEZOVANJE DOM–VRTEC – realizirano
- družine so bile vključene v dogajanje vrtca preko sestankov, popoldanskih delavnice,
nastopov, izletov in pogovornih ur
- družine so bile ves čas obveščene o dogajanju v vrtcu preko slik, obvestil in plakatov,
- v dveh skupinah smo se poslužile tudi obveščanja preko elektronske pošte, kar je bilo zelo
dobro sprejeto s strani staršev,
- nekateri starši in stari starši so se odzvali povabilu k predstavitvi poklica ali hobija in nam s
tem polepšali dopoldneve,
- v skupini 4–6 so vse leto dobro vključevali starše oz. stare starše v dogajanje vrtca z vabili
za spremstvo na predstave ali izlete, katerim so se le-ti dobro odzvali,
- projekt Jaz, Cicidomček je staršem ob koncu šolskega leta nudil nekaj vpogleda v dogajanje
v vrtcu.
POVEZOVALNI KURIKULUM – realizirano, v vseh skupinah smo izvajale dejavnosti na
vseh področjih in jih med seboj prepletale;
- gibalne igre smo povezovale z glasbo, jezikom, matematiko,

- branje zgodb smo povezovale z umetnostjo, naravo,
- petje pesmi smo povezovale z jezikom, gibanjem, matematiko, družbo,
- obiske športnikov, staršev oz. predstavitev poklica smo povezovale z družbo, jezikom,
naravo,
- v skupini 4–6 sta vzgojiteljici spodbujali otroke, da so sami videli oz. prepoznavali
povezave,
- uporabljale smo različne pripomočke, ki niso »tipični«, npr. računalnik pri vadbeni uri, žoga
pri ustvarjanju z likovnimi materiali ipd.
Vodja enote: Polona Kunjstelj

GAJ
V okviru gibalnih dejavnosti smo skozi celo leto v vseh skupinah večkrat mesečno izvajali
sproščene gibalne dejavnosti ob Kamniški Bistrici. Najmlajši so osvajali bližnje cilje, starejše
skupine pa so se podajale na daljše sprehode ob Kamniški Bistrici. Sprehodi so potekali v
vseh letnih časih. Pri tem so otroci razvijali svoje gibalne sposobnosti. Obiskali smo sosednje
enote našega vrtca, večkrat smo se ustavili na igrišču na Viru in v športnem parku Škrjančevo.
Ob Kamniški Bistrici so potekali tako sproščeni sprehodi kot usmerjene in vodene dejavnosti
ter prosta igra otrok v vseh skupinah naše enote.
V vseh skupinah smo realizirali medgeneracijsko druženje v različnih oblikah. Obiskali so nas
dedki in babice, za katere so pri najmlajših pripravili druženje in igro ter sprehode v bližnjo
okolico. Starejše skupine so pripravile različne oblike delavnic in predstave otrok. Na ravni
enote so nas obiskali domžalski rogisti, ki so nam zaigrali otroške pesmi. Na obisk je prišla v
dve skupini ljudska pevka Silva Kosec. V decembru pa smo strokovni delavci enote pripravili
predstavo za družine naših otrok.
Posebno pozornost smo namenili druženju med starejšimi in mlajšimi otroki. Druženje je
potekalo med skupinami in v večnamenskem prostoru, kjer smo pripravili različne igralne
kotičke za igro otrok. Starejši so za mlajše otroke pripravili različne glasbene nastope in
dramske predstave. Poudarek druženja otrok, je bil tako tudi pri načrtovanju skupnih
tematskih sklopov na ravni enote, ki so potekali v tednu otroka, v prazničnem decembru in na
pustni torek, kjer smo vsi skupaj uživali v pustni zabavi.
Vodja enote: Miranda Grošelj

KEKEC
1.Spodbujanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti – Kekčevi in
Mlinčkovi meljemo prijateljstvo (nadaljevanje)
Realizirali smo skozi celo šolsko leto ob skupnih druženjih na igrišču in v igralnicah,
novoletni čajanki, ob skupnih ogledih predstav, razstav in ob dežurstvu.

2. Otrok spoznava obseg, raznolikost in lepoto narave tako, da je stik z njo običajen del
njegovega življenja (zasadimo sadno drevo)
S pomočjo vrtnarja smo spoznali pravilno zasaditev drevesa- jablane. Opazovali smo jo skozi
letne čase in primerjali z drevesi, ki smo jih videli na sprehodih.
3. Oživljanje kulturne dediščine (ljudske pevke, narodna noša)
V vrtec smo povabili ljudske pevke, ki pa zaradi prezasedenosti niso uspele priti. Dogodek
bomo realizirali v naslednjem šolskem letu.
Vodja enote: Miranda Krištof

KRTEK
V enoti Krtek smo si v šolskem letu 2015/2016
1.
-reševanje različnih težav v timu, v skupini, ki se pojavljajo pri delu in medsebojni
komunikaciji,
-pogovor s sodelavkami: problem se napiše anonimno na listek-skupaj iščemo rešitve ,ki jih
vnašamo v svoje delo in izboljšujemo odnose
2.
-druženje med skupinami- odrasli in otroci (novoletni ples, pustovanje, druženje po
predstavah, delavnice za otroke)
Vse cilje smo realizirali.
Ad 1)
Vprašanja, ki so se v zvezi z delom in medsebojnimi odnosi zbrali na dan pred delovnim
sestankom enote, smo pomočnice vodje in vodja pregledali , se o njih pogovorili in našli
ustrezne odgovore, ki smo jih posredovale na skupnem sestanku. Teh vprašanj ni bilo veliko.
Skupaj smo ugotovile, da so odnosi dobri in da znamo prisluhniti drug drugemu, da pa ne
izključujemo možnosti, da se med letom pojavijo problemi.
Nihče od navzočih strokovnih delavcev tako ni bil javno izpostavljen, kar se nam zdi zelo
dobro.
Ad2)
Druženje med skupinami je potekalo skozi vse leto. Skupine so se povezale po starosti in po
interesih. Druženje je bilo kakovostno, saj se je vsaka skupina, ki je bila nosilka druženja
potrudila, da je pripravila za vse udeležence kakovostno delavnico.
Vsa enota pa se je družila na prednovoletnem plesu, predstavi v decembru, pustnem plesu,
športnem popoldnevu, praznovanju rojstnih dni zaposlenih.
Strokovni delavci pa smo si vzeli čas in se družili na prednovoletni zabavi in bowlingu, ,
skupaj smo si ogledali predstavo v Špas teatru, po zadnjem vzgojnem zboru pa se bomo
družili ob klepetu..
Vodja enote: Andreja Matkovič

MLINČEK
v SKRB ZA DOBRO POČUTJE TER PRIJETNO IN SPROŠČENO VZDUŠJE
VSEH OTROK

v VEČJI POUDAREK NA RAZVIJANJU PRIJATELSTVA IN UPOŠTEVANJE
INDIVIDUALNIH RAZLIK
Poskrbeli smo, da so imeli otroci možnost umika v urejene kotičke. Ob petkih so
otroci prehajali iz igralnice v igralnico, kjer so si poiskali svoje prijatelje in se z
njimi družili in igrali. Omogočali smo jim veliko igre in druženja na igrišču in
skupnih sprehodih. Bralnice pod krošnjami (tudi v garderobi ali knjižnem kotičku)
so otroke pomirjale in jim nudile vsakodnevno prebiranje različnih knjig. Skrbeli
smo za otrokove čustvene potrebe z individualnimi pogovori, igro, lutko…
v VSAKODNEVNO SODELOVANJE S STARŠI
S kratkimi vsakodnevnimi pogovori ob sprejemanju in oddajanju otrok, smo
staršem nudili možnost pristnih stikov, skrbeli za pretok informacij in s tem
vzdrževali pozitivno klimo starši – vrtec. S tem so dosegali sproščenost in odprtost
v obeh smereh.
v POVEZOVANJE VRTCA, DRUŽINE IN OKOLJA
Začeli smo s projekti, ki smo jih načrtovali v letnem delovnem načrtu, projekti so
dobro tekli in lahko rečemo, da je bilo sodelovanje zelo dobro in uspešno. Družili
smo se na različnih dejavnostih s starši (izleti, delavnice za starše, sejem, dan
odprtih vrat, nastopi za starše, igrica v izvedbi staršev, obiski različnih društev,
predstavitve različnih poklicev…). Celo leto smo iskali možnosti vključevanja v
lokalno okolje, kar nam je tudi uspevalo.
v PONUDITI OTROKOM USTREZNE IZZIVE
Že v samem letnem delovnem načrtu, smo načrtovali dejavnosti glede na stopnjo
otrokovega razvoja in sledili cilju, da zahtevnost sproti stopnjujemo glede na
razvoj.
v SPOŠTOVANJE IN UPOŠTEVANJE RAZLIČNOSTI
Tudi pri tem cilju smo bili zelo uspešno, saj imamo v vrtcu multikulturnost,
različne narodnosti, različna jezikovna območja in tudi različne razvojne stopnje
otrok, kar od vzgojitelja zahteva, da že v načrtovanju upošteva različnost in
spoštuje različne usmerjenosti otrok.
v Z OBOGATITVENIMI DEJAVNOSTMI PRISPEVATI K PESTROSTI
DOGAJANJA V VRCTU
Ponudili smo različne obogatitvene dejavnosti na vseh področjih (Biba pleše,
rolanje, kolesarjenje, igra z nestrukturiranimi materiali, jesenovanje, Mali sonček,
Bralni palček, kros…). Z izbranimi dejavnostmi smo zelo obogatili pestrost
programov.
v SPODBUJANJE OTROK K LASTNI AKTIVNOSTI; NAVAJANJE NA
SAMOSTOJNOST PRI OBLAČENJU, HRANJENJU, OSEBNI HIGIENI…
V vseh skupinah smo otroke spodbujali k samostojnosti, da sami skrbijo za
urejenost igralnic, garderobe, osebnih predmetov in igrišča. Od vzgojiteljic in
vzgojitelja, je zahtevalo veliko angažiranosti in potrpljenja, da smo to tudi dosegli.
v DOŽIVLJANJE VRTCA KOT OKOLJA, V KATEREM SO ENAKE
MOŽNOSTI ZA VKLJUČEVANJE V DEJAVNOSTI, V VSAKODNEVNO
ŽIVLJENJU
Otrokom smo nudili dejavnosti v katere so se vsakodnevno vključevali. K
dejavnostim smo povabili vse otroke, tudi tiste, ki ne pristopijo samoiniciativno. Z
različnimi socialnimi, gibalnimi…igrami, kotički smo pripravljali okolja v katerem
so otroci imeli enake možnosti vključevanja.
v EKOLOŠKO OSVEŠČANJE
Razvrščanje odpadkov, zbiranje zamaškov.

Vodja enote: Damjan Rode

OSTRŽEK
Strateški cilji zastavljeni v LDN so realizirani.
Smo ekološko naravnani. Tudi že najmlajši otroci vedo, da ne gre vse v isti koš. Otroke in
starše spodbujamo, da pridejo v vrtec peš ali s kolesom. Z otroki smo zasadili cvetlične
obešanke, zelišča, vrtnine in pšenico. Skupaj z otroki čistimo in pometamo igrišče skozi celo
leto, še bolj temeljito pa ob čistilnih akcijah. Spoznavamo, da smo v naravi pomembni vsi, od
muhe do slona. Na sprehodih in izletih smo opazovali spreminjanje narave skozi letne čase.
Želeli smo, da otroci začutijo, da so povezani z naravo, da so neločljiv del narave. V okviru
projekta Ostržkova drevesna zakladnica so otroci vseh treh skupin so opazovali vsak svoje
izbrano drevo skozi letne čase in beležili spremembe (risanje, fotografiranje, zbiranje listja,
ustvarjanje…). V sodelovanju s starši in otroki smo načrtovali opazovanje, dokumentiranje,
zbiranje, razvrščanje, ustvarjanje in še druge vsebine, ki so jih dodali otroci tekom leta. Vir
vsega našega dela je bil svet dreves. Vključili smo posamezna drevesa, sadovnjak in gozd, pa
grmovje in rastje ob reki ipd. Tako smo ob različnih priložnostih v vrtcu in doma spoznavali
del čudovite narave, zbirali drevesne dele, ustvarjali na temo dreves in gozda. Oktobra smo
pripravili razstavo drevesnih plodov, lubja in listov, v maju pa smo predstavili opazovana
drevesa, kjer smo vse zbrano zaobjeli v celoto. Projekt je povezoval vrtec in starše z novo
obliko sodelovanja, otroci in odrasli smo razvijali vedoželjnost, se učili oblikovati dober
odnos do narave, spoznavali živo in neživo naravo v njeni raznolikosti, razvijali interes za
opazovanje okolice, razvijali estetski čut in ustvarjalnost.
Gibalno področje smo obogatili s projekti Mali sonček, Biba pleše, Mala biba pleše,
kolesarjenjem, vožnjo s skiroji in poganjalci, jesenskim in spomladanskim Ostržkovim,
plavalnim tečajem, igrami na snegu, sprehodi in izleti. V skupini najstarejših otrok smo
uresničili cilje projekta ABC gibanja –vsakodnevna daljša gibalna dejavnost. Nov
večnamenski prostor nam je pri tem zelo dobro služil.
Medgeneracijsko sodelovanje
Na sprehodih in na delavnicah smo se družili tudi s starimi starši. Obiskal nas je zbor ljudskih
pevcev, s članicami Šole za zdravje pa smo skupaj telovadili, nato pa še poslušali in peli
ljudske pesmi skupaj z njihovim pevskim zborom.
40 let vrtca Ostržek
Z razstavo in prireditvijo, v katero so bili vključeni vsi otroci, smo obeležili 40 letnico enote
Ostržka. Otroci so se razveselili tudi velike Ostržkove torte, ki so jo spekli kar sami in za
srečo upihnili svečke.
Vodja enote Ostržek. Tadeja Mišmaš

PALČEK
GIBANJE
uporaba telovadnice
gibalne aktivnosti na igrišču
sprehodi in tek ob Kamniški Bistrici
Mali sonček

REALIZACIJA:
V tem šolskem letu smo še več uporabljali telovadnico v različne namene: gibalne dejavnosti,
srečanja s starši in starimi starši, kulturni dogodki.
Povečali smo število sprehodov ob Kamniški Bistrici v vseh skupinah. V sprehode smo
vključevali tudi starše in stare starše. Starejše skupine so po skupinah organizirale kros za
otroke ob rekreacijski poti Kamniške Bistrice.
V okviru Malega sončka so vse skupine opravile naloge, ki jih vključuje program Mali
sonček.
DELOVNA VZGOJA
urejanje okolice vrtca
zadolžitve (dežurstva otrok pri obrokih)
REALIZACIJA:
Pri urejanju okolice smo večkrat vključevali otroke. Otroci so pometali, pospravljali listje in
pomagali pri urejanju igrišča in okolice. Večkrat smo se odpravili tudi izven ograje vrtca in
pobirali smeti na parkirišču in zunanjem delu ograje. Okrasili smo našo ograjo z zasaditvijo
rož v odpadno obutev in tako poskrbeli za popestritev naše okolice ter tako uporabili odpadne
škornje za »okrasne lončke«. V najmlajših skupinah pa so atriji zaživeli z dekoracijo iz
odpadnih plastenk, iz katerih smo naredili rože, ki smo jih obesili v atrijih.
Starejše skupine so tako kot do sedaj izvajale dežurstvo otrok pri obrokih. Otroci so radi
sodelovali, vse skupaj pa smo popestrili z različnimi predpasniki, katere so si otroci
vsakodnevno nadeli pri dežurstvih.
STRPNOST
otroci, starši, zaposleni
spodbujati prijateljstvo
sodelovanje in pomoč med otroki
učiti se strpnosti in komunikacije
REALIZACIJA:
Z različnimi knjigami, lutkami in z ostalimi pripomočki in sredstvi, pa smo se veliko
pogovarjali o strpnosti, drugačnosti, sodelovanju, prijateljstvu, komunikaciji. S starši smo
sodelovali na različnih področjih. Na pogovornih urah smo vnašali spremembe s
posluževanjem IKT sredstev, da smo staršem pokazali kako se njihovi otroci odzivajo v
različnih situacijah. Staršem smo omogočili pogovorne ure tudi izven planiranih terminov,
tako da smo omogočili vsem staršem, da so se lahko udeležili srečanja z vzgojiteljicami. V
vseh skupinah smo izvedli tudi drugi sestanek za starše, s strani katerih je bil zelo dober
odziv.
Vodja enote: Tatjana Molk

RACMAN
EVALVACIJA STRATEŠKEGA CILJA: Z LUTKO, SLIKANICO,
DRAMATIZACIJO IN LUTKOVNO IGRO BOGATITI JEZIKOVNI RAZVOJ
OTROK
Cilj:
− Spodbujati jezikovne zmožnosti otrok.
− Otrok razvija zmožnost, odzivati se na neverbalno in verbalno komunikacijo.

V letošnjem letu smo si strokovne delavke enote Racman zastavile cilj, in sicer, da bomo z
lutko, slikanico, dramatizacijo in lutkovno igro bogatile jezikovni razvoj otrok. V skupine
otroke smo integrirali lutko Lili. Lutka je izdelana po principu lutke Signing Sam, kar pomeni,
da ima na sebi rokavičke, s katerimi lahko pri otrocih spodbujamo besedno in nebesedno
sporazumevanje.
Otroci so lutko Lili spoznali in jo sprejeli kot člana njihove skupine. Lutko smo vključevali v
načrtovane dejavnosti in prosto igro. Otroci so se z njo pogovarjali, ji zaupali, z njo so brali in
ji pripovedovali. V letošnjem letu je predstavljala izjemno spodbudno učno okolje, saj se je v
enoto vključevala pri vseh dejavnostih dnevne rutine vrtca (načrtovane dnevne dejavnosti,
zajtrk, kosilo, dopoldansko in popoldansko druženje na igrišču, nastopi za starše). Preko nje
so otroci razvijali jezikovno zmožnost ter zmožnost besednega
in nebesednega
sporazumevanja.
Ob spoznavanju z lutko Lili so otroci iz skupine Račke pripravili lastno lutkovno gledališče
(lutke in sceno), ki so ga ustvarili po zgodbi Pujsa imamo za soseda, avtorja Claudia Friesa.
Skozi celo leto smo otrokom, ustrezno glede na starostno obdobje, predstavile in ponudile
kakovostne slikanice, knjige, revije in plakate, ki smo jih izbirale na podlagi letnega časa in
tematskih sklopov (npr. plakat o pravilnem umivanju zob in rok). Spodbujale smo tudi
simbolno igro otrok, zlasti ob spoznavanju poklicev in različnih vlog v družbi. Otroci so
simbolno igro uporabljali v pripravljenih tematskih kotičkih (npr. kotiček zdravniki, gradbeni
kotiček) in med prosto igro, kjer smo jih spodbujale k prevzemanju različnih vlog (npr. bratec,
sestrica, prijatelj).
ALVACIJA STRATEŠKEGA CILJA: SODELOVANJE MED VRTCEM IN DRUŽO
Cilj: Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati zaupati in sodelovati,
da bi lahko ta delovala ter omogočala preživetje, dobro počutje in udobje.
S starši smo dobro sodelovali, jih seznanjali z novostmi in jih seznanjali z realizacijo
načrtovanega vzgojno izobraževalnega dela v oddelkih.
Na pogovornih urah smo preko pogovora z nasveti nudili staršem pomoč pri vzgoji otrok.
Starše smo povabili na več srečanj z nastopom otrok ali na delavnice, kjer so ustvarjali s
svojimi otroki. V decembru smo se družini na novoletni čajanki in se posladkali s piškoti, ki
so jih v vrtcu spekli otroci z vzgojiteljicami. Nekaj staršev se je odzvalo našemu vabilu, prišli
so na obisk v vrtec v dopoldanskem času in predstavili svoj poklic. S starši in otroki smo
preživeli prijetno športno popoldne.

Preko celega leta so starši prejemali informacije o vzgojno izobraževalnem delu v vrtcu,
oddelku ter o razvoju in napredku otroka preko različnih oblik in načinov: albumi ob koncu
šolskega leta, ustno, pisno, elektronsko, na formalnih in neformalnih srečanjih.
Vodja enote: Anamarija Kermavnar

SAVSAKA
REALIZACIJA STRATEŠKIH CILJEV:
Ø URAVNNOTEŽEN RAZVOJ OTROKA NA SOCIALNEM PODROČJU
V šolskem letu 2015/2016 smo največ časa posvetili kakovostnemu sobivanju, ki se je
odražalo z medsebojnim spoštovanjem, kulturo dialoga po načelu »biti slišan, opažen, viden
in sprejet«. Z jutranjimi pogovori, ne strukturiranimi intervjuji in odprtimi vprašanji, smo
preverjali, kako se otroci počutijo, kako doživljajo sebe in druge. Gradili smo pozitivno
samopodobo in spoštovanje do sebe in drugih. Še večji poudarek smo namenili socialnim
igram in skupinskih delavnicam, aktivnim oblikam učenja in učenju kulturne komunikacije z
dobrim vzgledom.
Ø OZAVEŠČANJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ- OKOLJSKO
OPISMENJEVANJE
Otrokom smo omogočali t.i. Zelene urice, s katerimi smo poskrbeli za spodbujanje otrokove
občutljivosti za okolje. Otrokom smo omogočili opazovanje narave z vsemi čuti, še več
sprehodov in igre v naravnem okolju, igre z naravnim in nestrukturiranim materialom. Urejali,
sadili in skrbeli smo za vrtčevski vrtiček in sadovnjak.
Starejši otroci znajo samostojno ločevati odpadke, mlajše otroke navajamo, da z vprašanji
preverjajo ustreznost ločevanja, ugotavljamo pa, da so pri ločevanju že precej samostojni in
pravilno razvrščajo ter ločujejo odpadke. Uspešno smo realizirali dve akciji zbiranja
odpadnega papirja, s čemer smo si prislužili eno brezplačno prireditev in prevoz. Prav tako
smo celo leto zbirali zamaške za dobrodelni namen.
Naša pozornost je bila usmerjena v smotrno in ekološko porabo vode, elektrike in materiala.
Ø SODELOVANJE MED SKUPINAMI
Skrbeli smo, da si starejši in mlajši otroci med seboj pomagajo, da se spoštujejo in navezujejo
pristne in spoštljive stike. To nam omogoča sobivanje v majhni enoti, kot je Savska in zato
močno spodbujamo prehajanje med skupinami, skupno igro, pomoč starejših pri oblačenju,
obuvanju, na sprehodih ipd.
Vodja enote: Vilma Hrovat

REALIZACIJA PRIORITETNIH NALOG za šolsko leto 2015/2016
Vsebinska in ciljna realizacija prioritetnih nalog je razvidna iz Analiz LDN enot in
strokovnega aktiva.
1. UMETNOST
• filmska vzgoja- realizirano: izobraževanje in prenos v vzgojno delo
• plesna vzgoja – realizirano: z izobraževanjem in vnos v vzgojno delo

• likovna vzgoja – realizirano z izobraževanjem in vnos v vzgojno delo
2. KOGNITIVNI RAZVOJ
• novi pristopi, izdelaj sam, miselne uganke, nestrukturiran material…- realizirano: pri
vzgojnih dejavnostih preko metod dela, z boljšo organizacijo prostora za spodbudno
učno okolje (kotički) in raziskovalnem vzgojnem delu.
3. DRUŽBA
•

MOJ KRAJ; nadaljevanje projekta, izdelava publikacije; razstava v knjižnici Domžale
od 12. do 25. 10. 2015- realizirano: vnašanje vsebin v neposredno vzgojno delo

Povezovanje z okoljem. – delno realizirano, publikacija je še v izdelavi in
predvidevamo, da bo na voljo jeseni 2016
4. ZDRAVJE IN VARNOST V VRTCU
• skrb za zdravo in kvalitetno prehrano z vnašanjem ekološko pridelanih prehranskih
izdelkov, MEDENI ZAJTRK, ZELENI PONEDELJEK, DAN SLOVENSKE
HRANE: vsak 3.petek v mesecu, zmanjšanje vnosa sladkorjev, soli in maščob
• PITJE VODE, NESLADKAN ČAJ (poudarek na dovolj tekočine tudi v zimskem
času)
- Realizirano: podrobnosti razvidne iz analize vodje prehrane, ki je sestavni del tega
dokumenta
• Bivanje in igre NA PROSTEM v vseh vremenskih pogojih - realizirano v vseh
oddelkih
• SPREHODI v bližnjo in daljno okolico vrtca – realizirano v vseh oddelkih
• Skupaj v gore, 2. ali 9. april 2016- realizirano: 2. 4. 2016, Lepi kamen 888m, cca 200
udeležencev: starši in otroci
• Športno popoldne, 19. april 2016, skupaj s starši, isti dan v vseh enotah- realizirano
• Vsakodnevne vodene gibalne minutke v vseh oddelkih - realizirano
• Mali sonček, za otroke od 2. leta dalje, v povezavi z različnimi aktivnostmi iz področja
gibanja – realizirano, vključenih 814
5. EKOLOGIJA
• ločevanje odpadkov (nadaljevanje)
• varčevanje z energijo, čistili in drugimi sredstvi,
• skrb za naravo – nadaljevanje: čiščenje okolice, zasadimo drevo, uredimo gredico…
• Delovno-čistilna akcija v vrtcu (igrišče in okolica vrtca) 16. - 18. marec 2016
- realizirane vse alineje v vseh enotah in oddelkih, glede na starost otrok
6. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
• skupni dopoldanski sprehodi, izleti in druge aktivnosti otroci – starejši, srečanja otrok
s starejšimi (dedki in babice, starejši sosedje….)
• v povezavi z delovno vzgojo (pečemo, sadimo, barvamo…)
• Sodelovanje z Medgeneracijskim centrom Domžale.
- delno realizirano: izvedeno le druženje v enotah oziroma oddelkih, ostalo ne
7. DELOVNA VZGOJA
• pridobivanje delovnih navad se nadgrajuje
• zadolžitve, dežurstva, barvanje pohištva,
• urejanje gredic, grabljenje listja, delovne akcije…
- realizirano
•

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI, ki povezujejo vse enote

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

»MALI SONČEK«, gibalne dejavnosti se po začrtanem programu izvajajo v skupinah
otrok od 2. leta dalje – realizirano, vključeni vsi otroci od 2 leta dalje.
TELOVADBA V TELOVADNICI; enote Kekec, Mlinček in Racman, imajo
zagotovljeno telovadbo v šolskih telovadnicah ob vrtcih najmanj 1-krat tedensko po v
naprej dogovorjenem urniku (ostale enote imajo lastne) - realizirano
»IGRE NA SNEGU « v vseh enotah, če bodo za to vremenske danosti – delno
realizirano, premalo snega
ROLANJE – za otroke letnik 2010, v vseh enotah, spomladi - realizirano
SPRETNOSTI VOŽNJE S KOLESOM, varna vožnja s kolesi v vseh enotah, za otroke
letnika 2010, 2011, spomladi - realizirano
»BIBA PLEŠE« in »MALA BIBA PLEŠE« - celoletna obogatitvena dejavnost (okt.april) - realizirano
PALČEK BRALČEK prilagojena starosti otrok (v sodelovanju s Knjižnico Domžale);
- realizirano
OTROŠKI GLEDALIŠKI ABONMAJI - realizirano
LUTKOVNA PREDSTAVA/e v vsaki enote za otroke in/ ali starše, najmanj 1
predstavo pripravijo str. delavke v vseh enotah - realizirano
NOVOLETNA GLEDALIŠKA PREDSTAVA za otroke (gledališka skupina Vrtca
Domžale pod strokovnim vodstvom Nine Mav Hrovat – realizirano s predstavo Miška
išče prijatelja
BRALNICE POD KROŠNJAMI, celo leto (na igriščih bralni kotički, v RAZLIČNIH
LETNIH ČASIH) – realizirano, v nekaterih enotah so v ta namen naredili bralnice
tudi notri, na primer v večnamenskem prostoru, v posebnem kabinetu….
KNJIŽNI NAHRBTNIK – izposoja otroške in strokovne literature za starše; realizirano
PISATELJICA PRIPOVEDUJE –v februarju, - realizirano Nina Mav Hrovat je
obiskala vse enote
VZGOJA ZA VARNOST V PROMETU - v sodelovanju s Policijsko postajo Domžale
- realizirano
SODELOVANJE Z GASILCI v krajevnih skupnostih v mesecu oktobru; nujna
izvedba EVAKUACIJSKE VAJE v oktobru - realizirano
TEDEN OTROKA; od 5. do 11. oktobra 2015 – realizirano

Podrobne analize realizacij so v nadaljevanju tega dokumenta.

DEJAVNOSTI V POPOLDANSKEM ČASU
Vrtec izvaja popoldanske dejavnosti Cicibanove urice in Biba se igra za otroke, ki niso
vključeni v vrtec. Program financira občina Domžale.
•
•

CICIBANOVE URICE in BIBA SE IGRA
Ostržek:
3-6 let; vodi Nena Orehov - nismo izvajali, ni bilo prijav
BIBA SE IGRA za otroke in njihove starše
Palček:
1-3 let; vodi Mojca Firm - realizirano

Od oktobra 2015 do maj 2016.

DODATNE DEJAVNOSTI – zunanji izvajalci

•

Otroški gledališki abonma (KD Franca Bernika in v gledališče v KD Radomlje)
Realizirano
• Otroški gledališki abonma za mlajše otroke (gostovanje v vrtcu)
• Jesenovanje na kmetiji DAVČAN, TAVČAR IN OŽBET, organizira Vrtec Domžale
1. termin od 12. do 14. okt. 2015
2. termin od 14. do 16. okt 2015
3. termin od 19. do 21. okt. 2015
Skupno vključenih 176 otrok in 23 spremljevalk
• Plavalni tečaj; marec in april 2016. Skupno vključenih 293 otrok. Vrtec je pridobil
dodatna finančna sredstva za vsakega udeleženca in sicer sta prispevala:
- MIZŠ/ 9 eur in
- Zavod za šport Domžale/ 9 eur
- Starši/ 68 eur

OBOGATITVENI PROGRAMI
Enote so si izbrale različna obogatitvena področja, kar je razvidno iz njihovih Letnih delovnih
načrtov in publikacije, ki so sestavni del tega dokumenta.
• s področja zdravega načina življenja, realizirano
• s področja ekologije
• likovne ustvarjalnice
• prvi koraki v svet računalništva
• pevski zbor
• glasbene delavnice
• plesne delavnice
• Pravljice iz nahrbtnika, Palček Bralček
• Pisateljica pripoveduje –
• Telovadne urice in pestre gibalne dejavnosti
• izleti skupaj s starši
• športni dan
• in druge oblike druženja – v vseh enotah.
Realizirano
Vsi obogatitveni programi so bili realizirani. Podrobnosti najdete v nadaljevanju.

VRSTE PROGRAMOV, ORGANIZACIJA DELA IN DEŽURSTVA
so potekala v skladu z Letnim delovnim načrtom.
Programi so potekali so potekali v skladu z LDN.
V 9 dislociranih enotah v katerih je v 48,5 oddelkih dnevnega programa bilo vključeno 915
otrok in sicer v:
I. starostna skupina
Kombinirana skupina

16 oddelkov
6 oddelek

224 otrok
114 otrok

II. starostna skupina
skupaj

26,5 oddelkov
48,5 oddelkov

577 otrok
915 otrok

Vsi oddelki dnevnega varstva so bili zasedeni po veljavnih normativih, povečani za dva
otroka (sklep 8. seje Občinskega sveta Občine Domžale dne, 10. 09. 2003, da število otrok v
oddelkih vrtcev presega zakonsko določeno število za največ dva otroka v oddelku, in sicer,
da število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne presega 14 otrok, v oddelku drugega
starostnega obdobja pa 24 otrok).
Odpiralni časi posameznih enot so bili različni glede na potrebe uporabnikov in to od 5.40 do
17.00
Zaradi spremenjenih potreb je Vrtec Domžale po opravljeni spremljavi prihoda otrok v vrtec v
enoti Savska, spremenil obratovalni čas iz prej 6.30 – 16.00, na 6.45 . 16.00 ure od 1. 6. 2016
dalje.

DEŽURSTVO
V tem šolskem letu je bila dežurna enota
KEKEC, in sicer
• četrtek, 31. 12. 2015

Dežurstvo v vseh enotah bomo organizirali (razen
Mlinček v Kekec) v:
• ponedeljek., 28. 12., torek, 29. 12. in
sreda, 30. 12. 2015

in
•

četrte

k, 28. in petek, 29. 4. 2016
Zaradi prijave otrok manj kot 5 je bila enota Kekec zaprta
V Tabeli je izračun prijavljenih otrok.

Prisotnost je bila nižja prijav.

V času poletnih počitnic, in sicer med

11. 7. in 19. 8. 2016 bodo združene tudi naslednje enote: Mlinček v Kekcu in Cicidom v Gaju.
Savska v Ostržku
Med 11. 7 in 26. 8. 2016 pa Savska v Ostrku.

IZOBRAŽEVANJE
1. STROKOVNI AKTIVI
1. STROKOVNI AKTIV
Teme: FILMSKA VZGOJA
Izvedeno: 16. 11.– 19. 11. 2015 (4 skupine)
Prisotni: vsi strokovni delavci Vrtca Domžale
2. STROKOVNI AKTIV
Teme: MOŽGANI
Izvedeno: 1. 2. − 4. 2. 2016 (4 skupine)
Prisotni: vsi strokovni delavci Vrtca Domžale
3. STROKOVNI AKTIV
Tema: PROJEKTNO DELO V VRTCU
Izvedeno: 9. - 12. 5. 2016 (4 skupine)
Prisotni: vsi strokovni delavci Vrtca Domžale

2. HACCP IZOBRAŽEVANJE
Teme: HACCP Dobra higienska praksa za kuhinje vrtcev, smernice zdrave prehrane
Izvajalka: Simona Klarič
Izvedeno: 7. 4. 2016
Prisotni: 25 zaposlenih v kuhinjah Vrtca Domžale
3. HIGIENA ČIŠČENJA
Teme: Predstavitev čistil, pravilna in namenska uporaba čistil
Izvajalka: Špela Poljanšek
Izvedeno: 7. 4. 2016
Prisotni: 9 čistilk Vrtca Domžale
4. DELAVNICE
LIKOVNA DELAVNICA; Likovne norčije
Izvajalka: Mira Vladimira Vrankar
Izvedeno: 20. 10. in 21. 10. 2015, Vrtec Domžale, enota Gaj
Prisotnih: 36 strokovnih delavcev
ZAČETNI KORAKI ŠIVANJA
Izvajalka: Petra Kociper
Izvedeno: 24.,25. in 26. 11. 2015, Vrtec Domžale, enota Gaj

Prisotne: 3 strokovne delavke
NADALJEVALNI TEČAJ - KORAKI ŠIVANJA
Izvajalka: Petra Kociper
Izvedeno: 25. in 26. 1. 2016, Vrtec Domžale, enota Gaj
Prisotni: 2 strokovni delavki

5. IZOBRAŽEVANJA ZA ZAPOSLENE Z ZUNANJIMI IZVAJALCI
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE OSEB, ODGOVORNIH ZA IZVAJANJE
PREGLEDOV IGRIŠČA VRTCA
Izvajalec: Borštnar & CO
Izvedeno:16. 9. 2015
Prisotna: T. Prašnikar, N. Mav Hrovat
STROKOVNI POSVET: KAKO S KULTURO IZBOLJŠAMO OTROKOV IN
MLADOSTNIKOV VSAKDAN
Izvajalec: ZRSŠ
Izvedeno: 1. 10. 2015
Prisotne: V. Hrovat, N. Mav Hrovat, J.J. Pirman
DELAVNICA V NARAVI
Izvajalka: Tannja Yrska
Izvedeno: 20. 10. 2015 in 22. 10. 2015
Prisotnih: 34 strokovnih delavcev
FILMSKA UMETNOST
Izvajalec: Žan Rode
Izvedeno: 6. 10. 2015
Prisotnih: 27 strokovnih delavcev
PLESNA DELAVNICA: ŠTIRJE LETNI ČASI
Izvajalka: mag. Mojca Leben. Zavod Etnika
Izvedeno: 3. 11. 2015 in 4. 11. 2015
Prisotnih: 39 strokovnih delavcev
POSVET ZA MENTORSTVO DIJAKOM
Izvajalec: SVŠ Ljubljana
Izvedeno: 6. 11. 2015
Prisotna: V. Hrovat
PREDAVANJE O EPILEPSIJI
Predavatelja: Luka Kopač in Ljubica Vrba, Društvo Liga
Datum: 16. 11. 2015
Prisotne: J. Kotnik, A. Maravič, P. Kunstelj

PRIMERNA IKT ZA PREDŠOLSKE OTROKE V 21. STOLETJU IN VPLIV NA
OTROKOV SOCIALNI RAZVOJ
Predavatelj: Marko Juhant
Datum izvedbe: 6. 1. 2016 od 17.30 – 19. ure v KD Radomlje
Vabljeni: vsi zaposleni v Vrtcu Domžale
Prisotnih: 102 strokovna delavca
DELAVNICA: IZDELOVANJE OPTIČNIH IGRAČ IN NJIHOVO ZVOČNO
OPREMLJANJE
Izvajalec: Zavod VIZO
Datum izvedbe: 19. 1. in 21. 3. 2016 od 9. – 11.30 ure
Prisotni: T. Mišmaš, N. Okorn in otroci skupine Pikapolonice (4-6 let)
MISELNI IZZIVI V VRTCU Strokovni posvet
Izvajalec: Supra d.o.o.
Datum izvedbe: 26. 1. 2016, od 9. – 15. ure
Prisotne: D. Rode, M. Krištof, P. Kunstelj, T. Molk, T. Mišmaš, A. Matkovič, A. Kermavnar,
M. Grošelj, S. Pavlišič, M. V. Vrankar, M. Jerman, N. Mav Hrovat, V. Hrovat, J.J. Pirman
PROGRAM OHRANJANJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU –
ABC TELOVADBA
Izvajalec: Športno atletsko društvo Mavrica
Datumi izvedbe: oktober 2015 – april, 2016 1x tedensko v enoti Gaj
Prisotni: M. Jerman, P. Kunstelj, M. Cerar, A. Matkovič, J. Bambič, P. Kociper, A. Volčini
ŠTUDIJSKE SKUPINE ZA PREDŠOLSKO VZGOJO
Izvajalec: ZRSŠ
Datumi izvedbe: sept. 2015 – junij 2016
Prisotna: K. Kos Juhant, V. Prepadnik, A. Kermavnar, S. Šinkovec, T. Čosić, P. Tomažin,
A. Lovšin, Š. Zemljič Kociper, S. Perpar Ibrčič, S. Popadič, D. Močnik
XVIII. STROKOVNI POSVET POMOČNIKOV RAVNATELJEV: Zdravje
posameznika, zdravje organizacije: Vloga pomočnika
Izvajalec: Šola za ravnatelje
Čas izvedbe: 8. in 9. 3. 2016, Portorož
Prisotni: Vilma Hrovat in Nina Mav Hrovat, pomočnici ravnateljice
VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO PRED POŽAROM
Izvajalec: Borštnar & Co.; Goran Vukosavljevič, dipl. ing.
Čas izvedbe: 16. 9. 2015,
Prisotni: 12 delavcev Vrtca Domžale
eAsistent ELEKTRONSKO NAČRTOVANJE VZGOJNEGA DELA
Izvajalec: Jon Primožič eAsistent
Čas izvedbe: 1. 2., 2. 2., in 5. 2. 2016
Prisotna: Vse vzgojiteljice
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV NA DELOVNEM MESTU
Izvajalec: Ministrstvo za javno upravo

Čas izvedbe: 4. 3. 2016
Prisotna: Marija Jerman
KAKO LAHKO STARŠI VPLIVAMO NA ZDRAV RAZVOJ SVOJIH OTROK
Izvajalec: Dr. Bogdan Polajner, Center za mlade, Domžale
Čas izvedbe: 17. 3. 2016
Prisotna: A. Kermavnar, K. Ropotar
VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO PRED POŽAROM
Izvajalec: Borštnar & Co.; Goran Vukosavljevič, dipl. ing.
Čas izvedbe: 15. 3. 2016,
Prisotni: 41 delavcev Vrtca Domžale
KULTURNI BAZAR
Izvajalec: MIZŠ, ZRSŠ, MINISTRSTVO ZA KULTURO
Čas izvedbe: 31. 3. 2016,
Prisotni: T. Molk, P. Kunstelj, D. Rode, M. Krištof, M. Grošelj, A. Matkovič, A. Kermavnar,
M. Jerman, V. Hrovat, N. Mav Hrovat, J. J. Pirman
ŠOLA UKREPANJA PRI ANAFILAKTIČNI REAKCIJI
Izvajalec: PEDIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA
Čas izvedbe: 1. 6. 2016,
Prisotni: T. Mišmaš, N. Okorn, M. Osolin, L. Peterka

6. PREDAVANJE ZA STARŠE in strokovne delavce
PRIMERNA IKT ZA PREDŠOLSKE OTROKE V 21. STOLETJU IN VPLIV NA
OTROKOV SOCIALNI RAZVOJ
Predavatelj: Marko Juhant
Datum izvedbe: 6. 1. 2016 od 17.30 – 19. ure v KD Radomlje
Prisotnih: 100 staršev
Popis izobraževanj pripravila:
Vilma Hrovat

MENTORSTVO
v šolskem letu 2015/16 je bilo omogočeno :
ŠTUDENTOM PEDAGOŠKA FAKULTETA
1. Letnik
- Katja Uršič – enota GAJ, Mentorici; Tinkara Avsec, Brabara Modic Ilnikar
- Tjaša Vadnau – enota PALČEK, Mentorica; Vera Kolenc

- Urša Oštir Škofic, Mentorica; Vilma Hrovat
2. Letnik
- Ana Štrajhar – enota KEKEC, Mentorica; Andreja Bigec
3. Letnik
- Francka Kunavar – enota GAJ, Mentorica; Mira Vladimira Vrankar
- Kaja Ljubi – enota OSTRŽEK, Mentorica; Darja Kališek
- Nika Spruk – enota OSTRŽEK, Mentorica; Tadeja Mišmaš
DIJAKOM SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA LJUBLJANA
2. Letnik:
- Sara Čamernik – enota RACMAN, Mentorica; Vanda Prepadnik
DIJAKOM SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA KAMNIK
1. Letnik:
- Cerar Noel – enota PALČEK, Mentorica; Elizabeta Milunić
- Pogačar Eva – enota PALČEK, Mentorica; Ana Čebulj
2. Letnik
- Neža Kržan – enota KRTEK, Mentorica; Alenka Lovšin
- Zala Jereb – enota MLINČEK, Mentorica; Damjana Rode
- Jan Jeraj – enota CICIDOM, Mentorica; Polona Kunstelj
3. Letnik:
- Loti Lenček – enota KRTEK, Mentorica; Janja Dragar Ribič
- Matija Kovačič Ivanjko – enota SAVSKA, Mentorica Aleksandra Andrič
4. LETNIK:
- Irena Zupan – enota MLINČEK, Mentorica; Maja Cerar
- Aljaž Prosenc – enota GAJ, Mentorica; Miranda Grošelj
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH – POKLICNA MATURA
SVŠ LJUBLJANA
- Eva Jerman – enota OSTRŽEK, Mentorica; Darja Kališek
- Patricija Rozman – enota KRTEK, Mentorica; Katarina Košenina
- Jasmina Mušič – enota SAVSKA, Mentorica; Aleksandra Andrić
SVŠ KAMNIK
Blaž Cerar – enota KRTEK, Mentorica; Katja Frol Štefan
SVŠ B2
-

Andreja Marinšek – enota KRTEK, Mentorica; Špela Zemljič Kociper

MENTORSTVO KANDIDATKAM ZA OPRAVLJANJE STROKOVNEGA IZPITA
-

Vlasta Resnik – enota CICIDOM, Mentorici; Živa Spreitzer, Vilma Hrovat

-

Vesna Kociper – enota KRTEK, Mentorica; Jana Strojan
Petra Keržan - enota OSTRŽEK, Mentorica; Marjeta Osolin
Petra Molk – enota CICIDOM, Mentorica; Ana Maravič
Karin Ropotar – enota RACMAN, Mentorica; Anamarija Kermavnar
Kaja Ljubi – enota OSTRŽEK, Mentorica: Darja Kališek
Anja Volčini – enota RACMAN, Mentorica: Katarina Kos Juhant
Saša Stopar – enota PALČEK, Mentorica: Lili Jereb
Patricija Verbič – Uprava, Mentorica: Marija Jerman

PROSTOVOLJNO DELO
-

Nika Jarc – enota SAVSKA, Mentorica; Mojca Koželj

Pripravila: Vilma Hrovat

HOSPITACIJE
Ravnateljica je izvedla 46 rednih in 0 izredne hospitacije v vseh oddelkih od oktobra 2015 do
junija 2016.
Po opravljeni hospitaciji je vodila z vzgojiteljico in nato še s pomočnico razgovor o izvedbi
dejavnosti, delu v oddelku, sodelovanju s starši, načrtovanju, potrebah za boljše delo,
predlogih in počutji pri delu.
Ravnateljica je izvedla 28 hospitacij v sklopu mentorstev.
Pri hospitacijah kandidatom za opravljanje poklicne mature sodeluje in jih izvaja tudi
pomočnica ravnateljice Vilma Hrovat
Ravnateljica je bila prisotna pri več kot polovici vseh nastopov študentk, dijakov in kandidatk
za opravljanje strokovnega izpita. Ostale hospitacije je spremljala pomočnica ravnateljice,
Vilma Hrovat.

LETNI RAZGOVORI
Ravnateljica je za strokovne delavce pripravila in organizirala posvetovanja, individualne razgovore,
hospitacije in posvete skozi celo šolsko leto po planu in/ali glede na nastale potrebe in želje
strokovnih delavcev.
Namen pogovora (tudi s pomočnico vzgojiteljice) je bil tudi za namen letnega razgovora o potrebah,
pričakovanjih, sposobnostih in nadarjenostih, odnosi v oddelku, strokovno delo v oddelku in
realizacija in izpolnjevanje njenih močnih področij in ocena ter videnje ravnatelja o njenem
strokovnem delu.
Izvedla je letne razgovore z večino strokovnih delavk in delavcev neposredno po hospitaciji
in/ali na željo zaposlenih in /ali ravnateljice.
V šolskem letu 2015/ 2016 je izvedla letne razgovore z vsem kuharskim osebjem in skupne
delovne razgovore z osebjem centralnih kuhinj Gaj in Racman.

DELO STROKOVNIH ORGANOV
Vzgojiteljski zbor - Pedagoška konferenca
Najmanj dvakrat letno.
1.Realizirano: ponedeljek, 31. 8. 2015
Vsebina:
<Poročilo vodij enot o poletnem delu
<Urniki dela za šol.leto 2015/16
<Vsebina Letnega delovnega načrta 2015/2016
2. Realizirano: četrtek, 16. 6. 2016
Vsebina:
<Poročilo vodij enot o delu v 2015/16
<Analiza Letnega delovnega načrta 2015/16
<Smernice, načrtovanje in izvajanje vzgojnega in drugega dela v času
poletnih počitnic
Nosilec: ravnateljica
Strokovni aktivi
Strokovne aktive sta vodili pomočnici ravnateljice Nina Mav Hrovat in Vilma Hrovat. Vanj
so vključene vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic. V minulem šolskem letu smo na
strokovnih aktivih izvajali vsebine:
1. Filmska vzgoja
2. Možgani in nevroznanost
3. Projektno delo
Nosilec: ravnateljica in pomočnici ravnateljice.
Aktivi vodij enot
Realizirano:
V 2015: 31. 8., 6. 10.;3.11.; 1. 12.;
V 2016: 5. 1., 26. 1., 31. 3., 3. 5.; 6. 6.;
Ravnateljica je vodila vzgojiteljske zbore, aktive vodij enot, sestanke za vse strokovne
delavke in druge zaposlene, sodelovala na strokovni srečanjih …
Glede na dogovore in sklepe je skrbela za izvedbo le teh.

SODELOVANJE S STARŠI
Sodelovanje staršev pri dejavnostih vrtca:
• vsak vrtec ima svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima vsak oddelek po enega
predstavnika katerega starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
• Izmed izbranih predstavnikov v enoti izberejo tudi predsednika sveta staršev enote.
Vsebina dela:
• seznanitev s pravicami in dolžnostmi staršev v vrtcu,
• obravnava letnega delovnega načrta enote in zavoda

•

obravnava vprašanj in pobud

Realizirano

Ravnateljica je sklicala prvi Svet staršev Vrtca Domžale v četrtek, 28. 9. 2015 v enoti Gaj.
Zapisnik je objavljen na spletni strani Vrtca Domžale.
Skozi šolsko leto je opravila nekaj individualnih razgovorov pogovorov s starši.
Novo: realizirali smo 2. sestanke za starše v vseh oddelkih v januarju ali februarju 2016.
Povratna informacija s strani vzgojiteljic o uspešnosti in smislu je bila zelo pozitivna.
Vzgojiteljice so predstavile že izvedene dejavnosti iz LDN, usmeritve za naprej in nadaljnje
delo in predstavitve razvojne stopnje otrok in razvojne posebnosti in težave v posameznih
obdobjih…..

SODELOVANJE VRTCA Z OKOLJEM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sodelovanje z osnovnimi šolami,
s krajevnimi skupnostmi in turističnimi zvezami (vključevanje v različne prireditve),
zdravstvenim domom, razvojno ambulanto,
centrom za socialno delo pri reševanju socialne problematike družin varovancev, ter
pri razvrščanju otrok s posebnimi potrebami,
gasilsko brigado in društvi -sodelovanje na vajah, zlasti v mesecu oktobru,
policijsko postajo - obiski policistov,
obiski knjižnice, razstav …,
z domom upokojencev, obiski in predstave za oskrbovance v domu,
s Kulturnim domom Franca Bernika v Domžalah,
sodelovanje s čebelarsko zvezo,
idr ...
Realizirano

V mesecu aprilu in Maju 2016 so rojstni dan praznovale
Enota Ostržek, Rodica, 19.4.2016 – 40 let
Enota Krtek, Ihan, 19. 5. 2016 – 40 let
Enota Racman, Dragomelj, 25. 5. 2016 – 10 let.
Slednjih dveh se je udeležil tudi župan Občine Domžale g. Toni Dragar
Praznovanj so se udeležili starši otrok, upokojenci vrtca, predstavniki občine, predstavniki
krajevne skupnosti in zaposleni vrtca.
Praznovanja po posameznih enotah so pripravile in uspešno izvedle vzgojiteljice in
pomočnice po posameznih enotah.

Ravnateljica Vrtca Domžale
Jana Julijana Pirman

LETNI DELOVNI NAČRT POMOČNICE RAVNATELJICE
NINA MAV HROVAT
Moje pedagoško in organizacijsko delo je bilo namenjeno uresničevanju prioritetnih nalog
Vrtca Domžale. Skrbela sem za urejeno in varno delovno okolje zaposlenih in otrok, dobre
odnose in koordinacijo med enotami in Upravo, vodjami in zaposlenimi.
Svoje pedagoško znanje, izkušnje in pridobljeno znanje s področja kulture sem uporabila pri
vodenju, organizaciji in načrtovanju dogodkov, projektov in obogatitvenih dejavnosti za
otroke in zaposlene Vrtca Domžale v skladu z letnim delovnim načrtom:
1. Koordinacija pri izvajanju oz. nadaljevanju projekta »MOJ KRAJ«, ki je potekal v vseh
enotah Vrtca Domžale že od šol. leta 2014/2015, in smo ga od 12. 10. do 25. 10. 2015
predstavili javnosti na razstavi v Knjižnici Domžale.
Ø Priprava in urejanje zbornika Moj kraj: hrošček Simon in otroci Vrtca
Domžale raziskujejo občino Domžale, ki ga bomo predvidoma izdali jeseni
2016.
2. Vodenje gledališke skupine Vrtca Domžale, ki z avtorsko igrano predstavo »O MIŠKI,
KI JE ISKALA PRIJATELJA« v vseh enotah Vrtca Domžale (december, 2015), v
januarju in februarju 2016 smo gostovali na vseh osnovnih šolah v občini Domžale in v
OŠ Komenda. V sklopu mladinskega literarnega festivala Bralnice pod slamnikom pa še v
Knjižnici Idrija (za otroke idrijskih vrtcev) in Knjižnici Domžale. Sodelovali smo tudi v
oddaji Dobro jutro na RTV Slo1 in se predstavili širši javnosti.
3. DECEMBRSKE DEJAVNOSTI ZA OTROKE:
Ø Organizacija obiska Božička/Dedka Mraza po enotah v decembru, 2015.
Ø Predstava gledališke skupine Vrtca Domžale O miški, ki je iskala prijatelja v vseh
enotah Vrtca Domžale za vse otroke.
4. SPODBUJANJE BRALNE KULTURE
Ø Izbira, nabava in pregled strokovne literature Vrtca Domžale, leposlovja za otroke
in odrasle z vzgojno tematiko. Predlogi za spodbujanje branja in predlogi
dejavnosti, oblik druženja ob knjigah in branju. Svetovanje str. delavkam pri izbiri
knjig za otroke, spodbujanje bralne kulture in vodenje knjižnične izposoje v
strokovni knjižnici Vrtca Domžale.
Ø Organizacija in sodelovanje na PRAVLJIČNEM DOPOLDNEVU po vseh
enotah Vrtca Domžale za otroke najstarejših skupin. Kot otroška in mladinska
pisateljica otrokom predstavim svoja dela, pisateljevanje, delo ilustratorjev,
urednikov, založnikov oz. proces, kako nastane slikanica, knjiga (februar, 2016).

5. ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJ za zaposlene: Varstvo pri delu in Varstvo pred
požarom, M. Juhant, Delavnica v naravi, Kulturni bazar.
6. SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO: Občina Domžale, krajevne skupnosti,
Gasilska društva, osnovne šole, KD F. Bernika Domžale, KD Radomlje, Policija
Domžale, Knjižnico Domžale…
Ø Organizacija obiskov policista po enotah (maj, 2016).
Ø Abonmaji za otroke: koordinacija med enotami in KD F. Bernika pri
abonmajskih predstavah v F. Berniku, organizacija prevozov za oddaljene enote,
koordinacija s KS Radomlje za koriščenje dvorane za enoti Mlinček in Kekec v
Kulturnem domu Radomlje
7. SPREMLJANJE DELOVNEGA PROCESA, IZRABE ČASA IN VODENJE
EVIDENCE DELOVNEGA ČASA v času rednega dela neposredno z otroki in izven
neposrednega dela z otroki za strokovne delavke/delavce in vodenje evidenc delovnega
časa za tehnični kader.
8. IGRAČE, DIDAKTIČNA SREDSTVA IN VZGOJNO-UČNI PRIPOMOČKI: Z
ravnateljico in pomočnico ravnateljice Vilmo Hrovat sem sodelovala pri izbiri in nabavi
igrač, didaktičnih sredstev in drugih vzgojnih pripomočkov za vzgojno delo.
9. PROMOCIJA VRTCA DOMŽALE: urejanje, pripravljanje prispevkov, novic in
fotografij iz enot za predstavitev Vrtca Domžale na spletni strani Vrtca Domžale, na
portalu domzalec.si in lokalnih časopisih.
Ø Aktivno sodelovanje na literarnem festivalu Bralnice pod Slamnikom (april,
maj, 2016) z nastopi v OŠ, vrtcih ali knjižnicah v Solkanu, Novi Gorici, Kamniku,
Tolminu, Domžalah, Idriji … v sodelovanju s Knjižnico Domžale, Založbo Miš,
Društvom Bralna značka, JAK …
10. REDNI LETNI IN PERIODIČNI PREGLEDI IGRIŠČ, zbiranje, vodenje
dokumentacije za varnost na otroških igriščih po predpisih in priporočilih v sodelovanju z
inšpekcijami. Dne, 16. 9. 2015, sem se udeležila Strokovnega izobraževanja oseb,
odgovornih za pripravo programa pregledov, njegovo realizacijo in izvajanje pregledov
igrišč in pridobila potrdilo z veljavnostjo 5 let.
11. VZDRŽEVALNA, SANACIJSKA DELA IN INVESTICIJE: sodelovanje pri
načrtovanju in aktivno sodelovanje pri vseh vzdrževalnih delih po enotah, investicijah,
sanacijah igrišč in igral, v sodelovanju z ravnateljico in po potrebi z oddelkom za
investicije na Občini Domžale. Z ravnateljico sodelujem pri načrtovanju sanacij objektov,
sodelujem z izvajalci, nadzorniki in Občino Domžale pri pripravi dokumentacije ipd.
Ø Koordinacija in organizacija del za vzdrževalce po enotah.

12. VARNOST IN ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU: sodelovanje pri izvajanju
ukrepov za varno delovno okolje, zdravstveno- higienski režim do februarja 2016, varstvo
pred požarom … v sodelovanju z inšpekcijskimi službami.
Ø Organizacija zdravniških pregledov za zaposlene, skrb za zdravo delovno okolje in
aktivnosti s področja promocije zdravja na delovnem mestu do februarja 2016.
Ø Nakup ustrezne delovne obutve, obleke, pripomočkov … za zaposlene do februarja
2016.
Ø Sodelovanje z vodjo ZHR Vrtca Domžale, pomoč pri uvajanju nove sodelavke za
ZHR.
13. VODENJE IN IZVEDBA STROKOVNIH AKTIVOV
Skupaj s pomočnico ravnateljice Vilmo Hrovat sva organizirali, pripravili in izvedli tri
strokovne aktive z naslednjimi vsebinami:
I.

STROKOVNI AKTIV (nov., 2015):
Ø FILMSKA VZGOJA
Ø RAZNO (predstavitev novih knjig)

II.

STROKOVNI AKTIV (febr., 2016):
Ø AKTIVNOST OTROKOVIH MOŽGANOV
Ø BRAIN GYM (teoretični del in izkustvena delavnica- predstavi Katja Frol)
Ø RAZNO (nove didaktične igrače- predstavitev)

III.

STROKOVNI AKTIV (maj, 2016):
Ø PROJEKTNO DELO (predstavi: Katja Frol Štefan)
Ø MIKCIJA (predstavi: Mija Jerman)
Ø INOVATIVNA UČNA OKOLJA (predstavi ravnateljica)

Pripravili sva tudi interno gradivo z zbranimi strokovnimi članki in izročki za interno
uporabo.
14. UDELEŽBA NA STROKOVNIH IZOBRAŽEVANJIH
V šolskem letu 2015/2016 sem se udeležila strokovnih izobraževanj:
Ø Strokovni posvet: IZOBRAŽEVANJE OSEB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO
PROGRAMA PREGLEDOV, NJEGOVO REALIZACIJO IN IZVAJANJE
PREGLEDOV IGRIŠČ - 16. 9. 2015.

Ø DELAVNICA V NARAVI (GOZD) - 22. 10. 2015.
Ø 12. strokovni posvet dobre prakse v vrtcih: MISELNI IZZIVI V VRTCIH (Supra, 26.
1. 2016).
Ø EASISTENT- 1. 2. 2016.
Ø KULTURNI BAZAR - 31. 3. 2016.
Ø 18. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev - ZDRAVJE POSAMEZNIKA,
ZDRAVJE ORGANIZACIJE: VLOGA POMOČNIKOV RAVNATELJEV (8 in 9. 3.
2016).

Domžale, 13. 6. 2016

Pomočnica ravnateljice
Nina Mav Hrovat

EVALVACIJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
POMOČNICE RAVNATELJICE ZA
ŠOLSKO LETO 2015 / 2016
V Vrtcu Domžale smo si v začetku šolskega leta zastavili prioritetne naloge, cilje in
prednostna področja. Moje pedagoško in organizacijsko delo pa je bilo usmerjeno k
uresničevanju le-teh v dobrem sodelovanju z vsemi enotami, njihovimi vodjami in
strokovnimi delavci.
Večji del mojega dela je bil namenjen:
ORGANIZACIJA DODATNIH DEJAVNOSTI V VRTCU DOMŽALE
Organizirala sem izvedbo plavalnega tečaja, jesenovanja, plesno šolo, projekta Igrajmo se v
angleščini z zunanjimi izvajalci.
Jesenovanje letos ni potekalo v sodelovanju z turistično agencijo, pač pa v lastni režiji, kar se
je izkazalo za dobro, saj je dejavnost bistveno cenejša in finančno dostopnejša staršem.
ORGANIZACIJA OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV VRTCA
DOMŽALE
V skladu z letnim delovnim načrtom smo realizirali vse dejavnosti. Te so bile: rolanje, igre na
snegu, plesne vaje Biba pleše, kolesarjenje, Mali sonček, Skupaj v gore, športno popoldne.
Vse dejavnosti so že utečene, odziv pa velik.
POVEZOVANJE ENOT
Je potekalo preko dnevnega sodelovanje in koordiniranja, preko svetovanja in pomoči vodji
enote pri organizaciji dela.
SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO
V sklopu različnih projektov, dodatnih in obogatitvenih dejavnosti sem sodelovala z Občino
Domžale, Gasilskimi društvi, Krajevnimi skupnostmi, Zavodom za šport in rekreacijo,
Osnovnimi šolami, Kulturnim domom, fotografom…
ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJ ( glej prilogo)
MENTORSTVO DIJAKOM IN ŠTUDENTOM NA PRAKTIČNEM DELO V VRTCU
DOMŽALE
Organizirala sem pedagoško usposabljanje za dijake, študente, ki so opravljali praktično delo,
prekvalifikacijo, strokovni izpit. V letošnjem šolskem letu je v Vrtcu Domžale prakso
opravljalo 7 študentov, 10 dijakov, 5 kandidatov je opravljalo poklicno maturo ter 9
strokovnih delavcev strokovni izpit.( glej prilogo).
ORGANIZACIJA, SPREMLJANJE IN HOSPITACIJE
Organizirala, spremljala in hospitirala sem praktično pedagoško delo in nastope dijakinj in
študentk za poklicno maturo in strokovni izpit (glej prilogo)
Spremljala sem poskusno delo novo zaposlenih delavcev in jim nudilo pomoč in podporo.

NAPREDOVANJA ZAPOSLENIH V NAZIVE
V letošnjem šolskem letu so v nazive napredovale 4 strokovne delavke. Zbrala in pripravila
sem vso potrebno dokumentacijo in jo posredovala na pristojno ministrstvo.
NAČRT INTEGRITETE IN PROTIKORUPCIJSKA KOMISIJA
Aktivno sem sodelovala pri pripravi, izvajanju, nadzoru in realizaciji Načrta integritete
Vrtca Domžale in sodelovala s KPK. Posodobila sem tudi pravilnik Vrtca Domžale o
sprejemanju in dajanju daril.
CIVILNA ZAŠČITA
Aktivno sem sodelovala pri pripravi in izvajanju Načrta Civilne zaščite, nakupu sanitarnega,
sanitetnega materiala in pripomočkov za prvo pomoč..
JAVNA NAROČILA
V letošnjem šolskem letu je Vrtec Domžale pripravil javni razpis za likovni in pisarniški
material ter kartuše. Sama sem bila predsednica komisije.
IZOBRAŽEVANJA
Tudi sama sem se izobraževala in sodelovala na različnih posvetih, srečanjih in predavanjih:
-

Kako s kulturno dediščino izboljšamo otrokov in mladostnikov vsakdan, 1. 10. 2015,
ZRSŠ
Filmska umetnost, 6. 10. 2015, Vrtec Domžale – Žan Rode
Posvet za mentorje dijakom, 6. 11. 2015, SVŠ
Plesna delavnica, 3. 11. 2015, M. Leben, Zavod Etnika
Primerna IKT za predšolske otroke v 21. stoletju in vpliv na otrokov socialni razvoj,
6. 1. 2016, Marko Juhant
Miselni izzivi v vrtcu, 26. 1. 2016, Supra
eAsistent za vrtce
Kulturni bazar – MIZKP, MOP
Posvet pomočnikov ravnateljev: Zdravje posameznika, zdravje organizacije: Vloga
pomočnika, 8. in 9. 3. 2016, ŠR
Strokovni aktivi in aktivi vodij enot

Skrbela sem tudi za nakup kvalitetnih igrač, didaktičnih pripomočkov, IKT tehnologije ter
potrošnega materiala
STROKOVNI AKTIVI
V tem šolskem letu sva z Nino M. Hrovat organizirali, pripravili in izvedli tri strokovne
aktive z naslednjimi vsebinami;
-

Prvi strokovni aktivi so potekali 16., 17., 18. in 19. novembra 2015
Vsebine;
• Filmska vzgoja

-

Drugi strokovni aktivi so potekali 1., 2., 3. in 4. februarja 2016

Vsebine;
• Možgani
• Brain gym
-

Tretji strokovni aktivi so potekali 9., 10., 11. in 12. maja 2016
Vsebine;
• Projektno delo
• Mikcija
• Inovativna učna okolja

Ob koncu posameznega aktiva sva na izbrano temo pripravili izbor vsebin, gradiv in literature
za vsako enoto za interno uporabo.
Domžale, 15. 6. 2016
Pomočnica ravnateljice
Vilma Hrovat

Domžale, 10. 6. 2016
ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
Dejavnost: DODATNA STROKOVNA POMOČ
Šolsko leto 2015/2016

Izvajalka DSP od 2. 5. 2016: Dr. Blanka Colnerič, specialna pedagoginja in psihologinja
V času porodniškega dopusta sta DSP izvajali Maja Vatovec, specialna pedagoginja in
Patricija Verbič, inkluzivna pedagoginja.

Število pedagoških ur tedensko:
LDN
Stanje 1. 9. 2015
15 ur (12 ur DSP in 3 ure svetovalne storitve)

Evalvacija LDN
Stanje 10. 6. 2016
24 ur (18 ur DSP in 6 ur svetovalne storitve)

Predvidenih še 12 ur DSP in 6 ur svetovalne 5 ur DSP in 2 uri svetovalne storitve se s
storitve.
septembrom zmanjša na račun odhoda v šolo
oziroma pridobitve logopeda.
Predvidenih še 10 ur DSP in 5 ur svetovalne
storitve.
V prihodnjem šolskem letu okvirno 23 ur
DSP in 9 ur svetovalne storitve – 32 ur.
Poteka pa presoja o usmerjanju še treh otrok.
Število obravnavanih otrok:
LDN
Stanje 1. 9. 2015
5
Predvidenih še 5 otrok.

Evalvacija LDN
Stanje 10. 6. 2016
9
Dva odhajata v šolo. Predvidenih še 5 otrok,
za nekatere pa presoja o potrebi po DSP še
poteka.
Število otrok na posamezni lokaciji, kjer je potekala DSP:
Lokacija
LDN
Evalvacija LDN
Stanje 1. 9. 2016
Stanje 10. 6. 2016
Kekec
/
2 otroka
Radomlje
Predvidena usmeritev 2 otrok.
Predvidena usmeritev za še 1 otroka.

Palček Vir

2 otroka

Savska

Predvidena usmeritev 1 otroka

Racman
Dragomelj

3 otroci
Predvidena DSP pri 5 otrocih

Krtek
Ihan
Gaj
Cicidom
Mlinček

/
Predvidena usmeritev 1 otroka
/
/
/

2 otroka
Eden odhaja v šolo.
Predvidena usmeritev za še 2 otroka.
1 otrok
Morebitna usmeritev za še 1 otroka.
4 otroci
Eden odhaja v šolo.
Predvidena usmeritev za še 1 otroka.
/
Predvidena usmeritev za 1 otroka.
Morebitna usmeritev za 1 otroka.
Morebitna usmeritev za 1 otroka.
/

Prostori za izvedbo DSP:
V vrtcu smo zagotovili primerne prostore v vsaki izmed enot glede na prostorske zmožnosti.
Ure so večinoma potekale v prostorih, ki smo jih predvidili v LDN za to šolsko leto.
- V enoti Kekec (Radomlje) so ure DSP potekale v skladu z LDN - v kotičku v
garderobi, kjer je majhna mizica in dovolj prostora za gibanje. Deloma je delo
potekalo tudi v igralnicah otrok in le izjemoma v pisarni strokovnih delavk, s tem da je
bilo poskrbljeno, da so otroci pravilno in udobno sedeli (trip trap stol, sedenje na
otroških stolih ali na tleh). Ob primernih vremenskih razmerah je delo potekalo na
zunanjem igriščem (izvedba različnih gibalnih aktivnosti).
- v enoti Palček (Vir) so ure DSP potekale v skladu z LDN, tj. v temu namenjeni sobi z
majhno mizico, omarami za igrače in ogledalom, pa tudi v telovadnici, na prostem ali
v igralnicah otrok.
- V enoti Racman (Dragomelj) so ure DSP ob pričetku šolskega leta potekale v
igralnicah otrok ali na prostem. Prostorski omejitvi je bil prilagojen urnik, ure DSP so
bile izvedene večinoma zjutraj pred zajtrkom, ko so bile na razpolago še proste
igralnice. V LDN predvidena pridobitev novih prostorov, saj se je v tej enoti že dlje
časa nakazovala potreba po prostoru za izvedbo DSP, je bila tekom šolskega leta
realizirana. Nov prostor za dejavnosti DSP in hrambo materialov veliko prispeva k
višji kakovosti DSP.
- V enoti Savska je prostor za izvedbo trenutno najmanj optimalen, ure DSP potekajo v
skladu z dogovorom z vzgojiteljico – kadar je le možno v igralnici otrok. Po potrebi pa
se z otrokom ali skupino otrok umaknemo v pisarno v zgornjem nadstropju in temu
primerno prilagodimo prostor. V prihodnje se nakazuje možnost stalne izvedbe DSP v
prosti igralnici.

Sredstva za izvedbo DSP:
Pri delu smo, kakor je bilo predvideno v LDN, uporabljale igrače in sredstva, ki jih je
priskrbel vrtec ali izvajalka DSP: natikanke, senzorne slikanice, knjige, delovne liste,
vstavljanke, prilagojena pisala, igrače za razvoj drobne motorike (npr. Montessori plošče,
grafomotorične podloge, mivko), telovadne in masažne žoge žoge, pripomočke za ravnotežje,

senzorno pot, trampolin ipd.. Za posameznega otroka smo izdelale učne pripomočke glede na
specifične potrebe otroka (delovne liste, uporabile različne družabne igre, socialne zgodbe,
tematske kartice, table za žetoniranje ipd).
Na vsaki izmed lokacij smo na podlagi značilnosti otrok z DSP načrtovale potrebne
pripomočke in sredstva. Ta smo po potrebi prerazporedile med enotami. V sodelovanju z
vodstvom vrtca smo potrebne materiale oziroma igrače tudi nabavili. Pripomočki, ki so za
otroka še posebej spodbudni, so otroku in strokovnim delavkam na razpolago tudi v času, ko
se DSP ne izvaja (izposoja v igralnico). Materiale in pripomočke glede na načrt dela tudi
prenašamo med lokacijami, po potrebi tudi dnevno.

Načrt za delo v šolskem letu 2015/2016
V šolskem letu 2015/2016 je Maja Vatovec v LDN zapisala namero nadaljevati z delom, ki ga
je zastavila v preteklem šolskem letu. To pomeni: pri nekaterih otrocih nadaljevanje dela na
podlagi evalvacije individualiziranega programa (IP), pri drugih pa načrtovanje dela v okviru
na novo postavljenega IP, v sodelovanju z vzgojiteljicami in starši. S tovrstnim načinom dela
sva nadaljevali tudi obe preostali izvajalki. Veliko pozornosti smo namenile sodelovanju s
starši, strokovnjaki v vrtcu in zunanjih institucijah, posodabljanju in prilagoditvi pripomočkov
in socialni vključenosti otrok s posebnimi potrebami.
Prioritetne naloge v šolskem letu 2015/2016 in njihova realizacija:
- Izvajanje ur DSP na podlagi odločb
Ure na podlagi odločb smo realizirali skladno z urnikom. Urnik smo prilagajali glede na
dinamiko skupine, v katero je vključen otrok, starost in ostale značilnosti otroka, morebitne
obravanave v zunanjih institucijah ipd. Urnik sem ob povratku na delo spremenila, glede na
spremembe v številu obravnavanih otrok. Otroke želim srečevati večkrat v tednu, zato sem
opustila izvedbo ur v zaporednih dneh. Ure je potrebno načrtovati tudi glede na čas, ki ga
izvajalka potrebuje za prehod med lokacijami, pripravo prostora, izmenjavo informacij s
strokovnimi delavkami v oddelku in zapis opažanj ipd.
Načrt dela je Maja vatovec za vsakega otroka opredelili v individualiziranem programu zanj,
kateremu smo sledile vse izvajalke DSP.
- Priprava in evalvacija individualiziranih programov ter Poročil o otrocih
Individualizirani programi (IP) za vse obravnavane otroke so bili pripravljeni v sodelovanju z
vzgojiteljicami in starši. Pomembno je, da vsi, ki delamo z otrokom, sledimo enakim ciljem,
saj le tako lahko optimalno podpremo otrokov razvoj. Žal do predvidene vmesne evalvacije
zaradi kadrovskih sprememb že drugo leto zapored ni prišlo. Želela bi, da se tovrstne
evalvacije ohranijo, saj prispevajo k višji kakovosti dela in boljšim odnosom med vsemi, ki si
prizadevamo podpreti otrokov razvoj.
Po povratku na delo sem sodelovala že pri pripravi treh poročil vrtca o otrocih, za katere
predvidevamo usmeritev kot otroci s posebnimi potrebami.
Ob zaključku leta bomo v sodelovanju s strokovnimi delavkami v oddelku, starši in
svetovalno službo vrtca za vsakega otroka evalvirali izvedbo individualiziranih programov in
oblikovali priporočila za prihodnje delo.
Evalvacija dela je potekala tudi sprotno na podlagi redne izmenjave opažanj z vzgojiteljicami,
svetovalno službo, vodstvom vrtca in starši.

- Sodelovanje z vzgojiteljicami in pomočnicami/pomočniki vzgojiteljic
Z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic smo vse tri izvajalke dobro in strokovno
sodelovale. Skupaj smo pripravljale otrokove IP-je in evalvacije, si redno izmenjevale
opažanja o otrokovem razvoju in usklajevale dejavnosti, katerim smo pri otroku v določenem
obdobju posvetili največ pozornosti v namen optimalnih spodbud razvoju.
Vzgojiteljice so se na nas obračale po nasvete. Po povratku na delo sem v štirih tednih
obiskala tudi 6 skupin, kamor (še) niso vključeni otroci s posebnimi potrebami in skupaj s
strokovnimi delavkami opazovala otroke, iskala možnosti optimalne podpore in presojala o
smernicah za nadaljne delo.
- Vključevanje v dejavnosti, ki potekajo v skupini
V dogovoru z vzgojiteljico smo ure DSP namenile tudi dejavnostim, ki jih otroci v skupini
niso uspeli izvesti ali so bili pri njih neuspešni. DSP se smo izvajale tudi v skupini kot
podpora otroku pri izvedbi dejavnosti, pri katerih potrebuje pomoč. V maju sem vse otroke
obiskala v njihovi skupini, v poznanem okolju sem gradila delovni odnos in zbirala opažanja
o otroku. S tremi obravananimi otroki sem odšla tudi na izlet celotne skupine v Knjižnico
Domžale, pridobila dodatna opažanja ter jih podprla pri dejavnostih, ki so jih izvajali tam.
- Sodelovanje s starši
S starši vseh otrok smo sodelovale pri pripravi in evalvaciji individualiziranih programov,
njihove predloge smo v največji možni meri upoštevale. V ta namen bi se naj srečali vsaj
trikrat v šolskem letu (priprava IP, vmesna evalvacija in zaključna evalvacija). Žal vmesna
evalvacija ni bila izvedena.
S starši smo se po potrebi srečale tudi v vmesnem času npr. na timih ali obravnavah v
zunanjih institucijah, naknadno dogovorjenih pogovornih urah, hospitiranjih na urah DSP.
Stik smo vzdrževale tudi preko elektronske pošte ali telefona – informacije o odsotnostih,
dogovor za srečanja ali izmenjava ključnih opažanj.
- Sodelovanje s svetovalno službo
S svetovalno službo smo redno sodelovale vse izvajalke DSP, bila je stalnica, ki je naše delo
koordinirala. Sodelovale smo pri načrtovanju in srečanjih strokovne skupine za pripravo in
evalvacijo individualiziranih programov, timskih sestankih v zunanjih institucijah, pri
vpeljavi dela pri novo usmerjenih otrocih ipd. Na številnih področjih dela se usklajujemo in
dopolnjujemo, npr. z izmenjavo informacij o otrocih s posebnimi potrebami, obveščanjem o
zakonodajnih spremembah ter pri delu z nekaterimi otroci, ki sicer še niso usmerjeni kot
otroci s posebnimi potrebami.
-

Svetovanje vzgojiteljem, staršem in delo z otroki, ki sicer še niso usmerjeni kot otroci s
posebnimi potrebami
Po dogovoru s svetovalno službo ali na podlagi želj vzgojiteljic in staršev sva Maja Vatovec
in Blanka Colnerič izvedli tudi občasne hospitacije v skupiniah in svetovanja staršem ter
strokovnim delavcem glede otrok, ki sicer (še) niso usmerjeni kot otroci s posebnimi
potrebami, pri njih pa starši ali vzgojiteljice opažajo značilnosti, glede katerih so zaskrbljeni.
Po vrnitvi na delo sem opazovala 17 otrok v matičnih skupinah, opažanja zabeležila, se o njih
pogovorila s strokovnimi delavkami in starši ter skupaj s svetovalno službo načrtovala
obravnavo teh otrok v prihodnje (morebitni pričetek postoka za usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami, uporaba pripomočkov za senzorno integracijo, obisk strokovnjakov v zuanjih
institucijah ipd.).

- Sodelovanje z vodstvom vrtca
Z vodstvom vrtca smo vse tri izvajalke uspešno sodelovale, npr. pri nabavi igrač in materialov
potrebnih za delo, organizaciji dela ter dogovorih o strokovnem izpopolnjevanju in
dejavnostih, ki bi delo mobilne specialne pedagoginje lahko izboljšale (sodelovanje z
zunanjimi institucijami ipd.). Vodstvo smo s potekom svojega dela (urniki, morebitne
odsotnosti ipd.) redno seznanjale, delo pa smo usklajevale z njihovimi strokovnimi
priporočili. Vodstvo vrtca veliko pozornosti nameni kakovosti ur DSP, naši predlogi in
prizadevanja so podprti, npr. prizadevajo si urediti kakovostne prostore za izvedbo DSP na
vseh lokacijah, kjer se DSP izvaja.
- Sledenje prioritetnim nalogam Vrtca Domžale
Izmed prioritetnih nalog Vrtca Domžale je Maja Vatovec v LDN zapisala tiste, ki jih tekom
šolskega leta namerava slediti. Vse izvajalke smo v največji meri sledile prioritetni nalogi na
področju Čustev (prepoznavi čustev in načinov izražanja, empatiji ipd.), s pomočjo lutk ter
različnih slik, predvsem pri delu v parih ali skupinah. Sledile smo tudi nalogi s področja
Delovne vzgoje, otroci so z uporabljenimi materiali skrbno ravnali, pomagali pri pripravi
prostora (npr. zjutraj dajo stole iz mize ipd.) in pospravljanju uporabljenih materialov.
Odpadke smo posebej pri delu v igralnicah ločevali v zato predvidene koše. Nalogi Zdravje in
varnost v vrtcu smo sledile na način, da velik poudarek pri urah DSP dajemo gibanju, ki je
osnova za razvoj na preostalih področjih otrokovega delovanja. Veliko dejavnosti smo izvajali
na prostem, ure DSP so bile že od nekdaj namenjene tudi temu, da otroci z višjo izraženo
potrebo po gibanju le-to lažje zadostijo.
-

Timsko sodelovanje s strokovnjaki, ki otroke z DSP obravnavajo v zunanjih
institucijah
Prizadevamo si za redno in kakovostno sodelovanje z zunanjimi institucijami, kjer so otroci
obravnavani. Po povratku na delo sem že obiskala specialno pedagoginjo v ZD Domžale ter
dala pobudo za obisk delovne terapevtke iz ZD Ljubljana. Tudi v prihodnje želim veliko
pozornosti nameniti dobremu sodelovanju s preostalimi strokovnjaki, ki otorke obravnavajo,
saj skupaj zberemo več informacij in le s skupnimi prizadevanji lahko otroku in družini
nudimo optimalno podporo.
-

Dodatno strokovno izpopolnjevanje in seznanjanje z (zakonodajnimi) novostmi na
področju dela z otroki s posebnimi potrebami.
Vodstvo vrtca je naklonjeno udeležbi izvajalk v programih dodatnega in nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja. V preostanku tega šolskega leta sem se posvetila delu v vtrcu,
vzpostavitvi odnosov z otroki, strokovnimi delavkami in starši. Po uvajalnem obdobju pa
želim ponovno obuditi aktivno vključenost v aktiv mobilnih specialnih pedagoginj
ljubljanskih vrtcev, študijske skupine in republiški aktiv za specialne pedagoge.
- Poudarek na socialnih spretnostih in vključenosti otrok s posebnimi potrebami
Ure DSP smo v največji možni meri izvajati v paru ali manjših skupinah (z otroki s posebnimi
potrebami ali vrstniki iz redne skupine) ali v skupini, v katero je sicer vključen otrok.
Tovrstne oblike so se izkazale kot učinkovite. Vrstniške interakcije so pomembne in
spodbudne, tako za razvoj socialnih spretnosti kot zaradi vpliva na motivacijo za učenje ter
kakovost zapomnitve poučevanih vsebin ali spretnosti.
POSEBNOSTI DELA:
Delo se izvaja v okviru mobilne službe na lokaciji, kjer je otrok sicer v vrtcu – v njegovi
skupini, prostorih enote vrtca, zunaj ali obisku zunanjih institucij.

Dodatna strokovna pomoč je podpora otrokovi vključenosti v vrtec, otroci zaradi ur DSP ne
smejo zamujati dejavnosti v matični skupini, po potrebi jih podpremo pri teh dejavnostih ali
urnik prilagodimo.
NAČRTI OZIROMA SMERNICE ZA PRIHODNJE DELO:
PROSTOR IN LOKACIJE:
Tudi v prihodnje si bom v sodelovanju z vodstvom vrtca prizadevala za prostore, kjer je
izvedba DSP optimalna. V enotah Racman in Palček imam na razpolago lasten prostor za
izvedbo dejavnosti in hrambo materialov, v Palčku je na voljo tudi telovadnica. Predvsem v
enotah Savska in Kekec bo potrebno delo prilagajati in koordinirati z ostalimi strokovnimi
delavkami, vodstvom in dinamiko skupine: v enoti Savska načrtujem stalno izvedbo v
igralnici, v enoti Kekec tudi v prihodnje garderobi. V enoti Krtek je DSP v preteklosti že
potekala in ne predvidevam večjih težav z organizacijo prostora, ki ga bomo prilagajali glede
na načrt DSP.
SREDSTVA
Sredstva, ki so na razpolago za DSP bom v sodelovanju z vodstvom in glede na potrebe
sprotno posodabljala.
POTEK DELA
Skupaj z vodstvom in svetovalno službo bom načrtovala urnik, ki bo omogočal dovolj časa
za mobilnost, pripravo prostorov in materialov, izmenjavo informacij s strokovnimi
delavkami in zabeleženje opažanj. Urnik bom prilagajala otrokovim značilnostim, ostalim
obravanavam, prostorskim možnostim za optimalno izvedbo DSP ter dinamiki skupine, v
katero je vključen otrok. Tudi v prihodnje bom v okviru podpore socialnemu, govornemu in
čustvenemu razvoju ure DSP upoštevajoč potrebe otroka in cilje posamezne ure izvajala v
paru, manjši skupini ali matični skupini otroka. Čas bom namenila tudi nadaljnemu
strokovnemu usposabljanju in izmenjavi informacij ter opažanj s strokovnjaki v
zunanjih institucijah.
V prihodnjem šolskem letu nameravam nadaljevati z delom, ki so ga začele strokovnjakinje,
ki so me nadomeščale, ter kot sem ga prilagodila lastnemu načinu dela in otrokom, pri katerih
izvajam DSP, jih spremljam v skupini ipd. Svoje delo in napredek otrok želim redno
evalvirati, vsekakor bom pozorna, da ponovno ne opustimo vmesnih evalvacij, ki sicer
zakonsko niso obvezne so pa pri skrbi za kakovost dela in odnosov izjemno dobrodošle.
Skrbela bom za dobro, redno in strokovno seodelovanje s strokovnimi delavkami, starši,
svetovalno službo in vodstvom vrtca. Pri otrocih, ki so obravnavani v zunajih institucijah pa
bom pobujala redno izmenjavo informacij in usklajevanje ciljev oziroma podpore, ki jo otroku
nudimo za optimalen razvoj. Upam tudi na možnost preventivnega delovanja in čim bolj
zgodnje obravnave, na primer obiska skupin ob začetnih znakih težav pri otroku,
pravočasno nudenje pomoči oziroma usmerjanje v zgodnje obravnave. Za tovrstno delo je ob
polni obvezi ur DSP manj časa, vseeno pa se bom trudila poiskati možnosti, da nadaljujem
tudi s podporo otrokom, ki niso usmerjeni kot ostroci s posebnimi potrebami, a vzgojiteljice
ali starši želijo posvet glede lastnih opažanj o otroku. Poudarek bom dajala dobremu
sodelovanju z ostalimi zaposlenimi v Vrtcu Domžale. Skupaj z vodstvom, svetovalno službo
in strokovnimi delavkami se bom prizadevala, da v sodelovanju s starši in zunanjimi
strokovnjaki nudimo optimalne možnosti za razvoj vsem otrokom.
Zapisala: Blanka Colnerič, svetovalna delavka – vzgojiteljica za DSP

ANALIZA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
SVETOVALNE DELAVKE ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016

Delo sem opravljala po letnem delovnem načrtu in sicer na naslednjih področjih:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

sprejem otrok
premestitve otrok
izpisi otrok
sodelovanje zavoda in staršev
vključevanje otrok s posebnimi potrebami
socialnovarstvene pomoči
sodelovanje z vzgojiteljicami ter centrom za socialno delo in zdravstvenim domom
pri spremljanju otrok s težavami v psihosocialnem razvoju ter težavami v družini
sodelovanje v strokovnih aktivih za strokovne delavke
ostala opravila v zvezi s sodelovanjem z računovodstvom, vodenjem centralne
evidence udeležencev VIZ, pisanjem kronike zavoda, sodelovanje pri izboru
kandidatov ob zaposlovanju preko javnih del, izdelavo statistik, priprava gradiv za
svet zavoda, ažuriranje podatkov za dostop do informacijami javnega značaja ipd.

Sprejem otrok
Postopek sprejema otrok je postal v primerjavi s preteklimi leti bistveno manj stresen in
zapleten, saj smo lahko sprejeli vse otroke, za katere so starši želeli vključitev z začetkom
novega šolskega leta. Težave so se sedaj pojavile pri predvidevanju sestave oddelkov po
posameznih enotah. Z omejenim številom vlog za sprejem otrok je bilo nekatere skupine težje
ustrezno popolnjevati do polnega normativa. Trenutno se postavljena mreža kapacitet
predšolske vzgoje v okviru občine, izkazuje kot optimalna tako glede na velikost kapacitet kot
tudi na razporeditev po posameznih območjih občine.
Na čakalnem seznamu je skupaj z Vrtcem Urša, ostalo še 52 najmlajših otrok, ki bodo
izpolnjevali starostni pogoj 11 mesecev in končanje starševskega dopusta šele od oktobra
dalje. Ti otroci se bodo sprejemali s čakalnega seznama med novim šolskim letom v primerih,
da bo prihajalo do izpisov otrok med šolskim letom. V preteklem šolskem letu nam je ostalo
skupaj v Vrtcem Urša približno enako število teh otrok in smo do konca šolskega leta lahko
sprejeli vse. Upamo, da bo tako tudi v novem šolskem letu.
Pri sprejemu otrok sem zasledovala naslednje cilje:
§

§

izdelava konceptov oddelkov otrok, ki bodo zagotavljali optimalno upoštevanje sklepa
občinskega sveta, ki zavodu naloga oblikovanje čim več homogenih oddelkov na eni
strani ter dosledno upoštevanje odredbe o normativih in kadrovskih pogojih o določitvi
strukture posameznih oddelkov.
svetovanje staršem v zvezi z izborom oblike programa glede na potrebe in želje staršev v
povezavi z razvojnimi potrebami otroka,

§

omogočiti vsem občanom, ki iščejo mesto v vrtcih, celovito informacijo o trenutnih
možnostih tako v okviru vrtca kot izven njega,
§ izpeljava sprejema otrok na osnovi Odloka o sprejemu otrok,
§ predstavitev značilnosti uvajalnega obdobja v obdobju vlaganja vlog in na roditeljskih
sestankih
§ organizacija in sodelovanje na
sestankih za starše novincev.
Aktivnosti v zvezi s sprejemom otrok smo opravljali skupaj z Vrtcem Urša na osnovi
občinskega odloka o sprejemu otrok. Postopek sprejema za šolsko leto 2016/2017 še ni
končan. Trenutno potekajo dodatni sprejemi in premestitve otrok iz enote v enoto, za katere
so starši vložili vloge po končanem skupnem javnem vpisu. Potekajo pa tudi uvajalni sestanki
za starše otrok novincev po posameznih enotah. Sestanki so zelo dobro obiskani, saj se jih
udeležujejo vsi starši z redkimi izjemami nekaterih, ki so že odšli na počitnice. Tudi v bodoče
bomo skušali organizirate sestanke v zgodnjih terminih v juniju.
Prisotnost vseh vzgojiteljic in pomočnic na sestankih in prvi pogovor z njimi, staršem veliko
pomeni. Tak način se izkazuje kot popotnica za ustvarjanje dobrih odnosov vrtca in staršev.

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami
V šolskem letu 2015/2016 smo imeli vključenih 9 otrok s posebnimi potrebami, ki so imeli s
strani Zavoda za šolstvo izdano odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami.
Organizirano je bilo 18 sestankov strokovnih skupin vrtca. Sodelovali smo tudi z občino pri
ureditvi financiranja dodatnih stroškov pri izvajanju individualiziranih programov. Vključitev
otrok z odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami predstavljala predvsem zahtevnejše
delo kar 18 vzgojiteljicam oziroma pomočnicam po posameznih oddelkih, kjer so vključeni ti
otroci in izvajalki dodatne strokovne pomoči, katero je vrtec redno zaposlil že v šolskem letu
2013/2014 in kar se je izkazalo za veliko pridobitev vrtca. Izvajalka dodatne strokovne
pomoči namreč vedno več tudi svetuje in pomaga vzgojiteljicam in pomočnicam, ki imajo v
oddelkih otroke s posebnimi potrebami, ki niso vključeni z odločbami o usmeritvi (čustvene
in vedenjske težave otrok, dolgotrajne bolezni ipd.)
Sicer pa smo tudi v letošnjem šolskem letu primere otrok s posebnimi potrebami, za katere se
ocenjuje usmerjanje kot manj primerno (že omenjene čustvene in vedenjske težave otrok)
poleg s pomočjo naše specialne in rehabilitacijske pedagoginje, reševali tudi z vključevanjem
delavcev preko javnih del – 3 delavke in sodelovanjem z razvojno ambulanto in tima za
duševno zdravje otrok in mladostnikov v okviru otroškega dispanzerja Zdravstvenega doma
Domžale.

Socialnovarstvene pomoči
Glede denarnih socialnovarstvenih pomoči sem staršem dajala informacije v zvezi z
uveljavljanjem znižanih plačil vrtca ter jih spodbujala, da so uveljavljali razpoložljive pravice
na področju socialnega varstva.

Sodelovanje z vzgojiteljicami ter centrom za socialno delo in zdravstvenim
domom pri spremljanju otrok s težavami v psihosocialnem razvoju ter
težavami v družini
V zadnjem šolskem letu se je po obiskih po skupinah izkazalo, da je bilo vključeno nekoliko
večje število otrok z jezikovnimi težavami zaradi tuje jezičnosti. Večinoma ti otroci s
septembrom že odhajajo v osnovno šolo. Za otroke, ki so izkazovali težave v psihosocialnem
razvoju, smo se z vzgojiteljicami dogovorile, da jih v okviru možnosti najprej v obliki obiska
v skupini spremlja naša specialna in rehabilitacijska pedagoginja in psihologinja, kasneje pa
se jih po potrebi usmeri strokovnjakom v Zdravstveni dom Domžale, v nekaterih primerih pa
predlaga tudi usmeritev z odločbo za otroke s posebnimi potrebami.
Pri obiskih v skupinah se je izkazala potreba po izdelavi še nekaterih protokolov ravnanj v
določenih specifičnih situacijah. Izdelane imamo že protokole ravnanj v primeru izkazanega
suma nasilja v družini, protokol ravnanj, če starši po končanem poslovnem času vrtca ne
pridejo po otroka in protokol ravnanj, če pridejo starši ali stari starši po otroka v stanju, ko jim
ne moremo zaupati otroka (vinjenost, sum na uporabljene psihoaktivne snovi). Morda bi bilo
dobro izdelati še protokol ravnanj v primeru morebitnega zanemarjanja roditeljskih pravic v
zvezi z neprimerno negovanostjo otroka ter protokol ravnanj v zvezi z nesodelovanjem
staršev z vrtcem (nezanimanje za otroka v vsakodnevnih stikih, pogovornih urah, roditeljskih
sestankih). Vsekakor pa bi kazalo izdelati protokol ravnanj v primerih težav, ki nastopijo v
vrtcu po razvezah oz. razhodih staršev in vključevanju oz. sodelovanju z vrtcem tudi novih
partnerjev staršev.

Svetovalna delavka:
Mija Jerman, soc. del.

ANALIZA DELA ORGANIZATORJA PREHRANE
V ŠOLSKEM LETU 2015/2016
1. PREHRANA PREDŠOLSKIH OTROK (SPLOŠNO)
Kot organizator prehrane v Vrtcu Domžale skrbim v sodelovanju z 8 KV kuharicami in 3 KV kuharji,
13 kuhinjskimi pomočnicami in vzgojnim osebjem za prehrano 915 predšolskih otrok in zaposlenih v
48,5 oddelkih v 9 enotah Vrtca Domžale ter za prehrano 370 osnovnošolskih otrok v OŠ Dragomelj.
Prehrana je v vseh starostnih obdobjih pomemben dejavnik zdravja, še posebej je pomembna v
otroštvu. Prav zato so naša prizadevanja usmerjena v zagotavljanje zdrave prehrane, ki mora biti hkrati
uravnotežena, varovalna, pestra in varna. Zavedamo se, da skrb za zdravje in odnos do zdravja nista
prirojena, zato je potrebno to zavest razvijati že pri otrocih. Veliko pozornosti namenjamo razvijanju
ustreznih prehranskih navad otrok, pripravi in postrežbi jedi, tako da jim nudimo prijazno
prehranjevalno okolje.
V Vrtcu Domžale imamo:
• centralno kuhinjo v enoti Gaj, v kateri dnevno pripravljamo povprečno 620 zajtrkov, 40
dopoldanskih malic ( za otroke od 1-3 let iz lastne enote), 630 kosil in 580 popold. malic. Preostali
obroki za otroke druge starostne skupine se iz centralne kuhinje transportirajo v namenskih
transportnih posodah v dislocirane enote Mlinček, Kekec, Cicidom, Krtek, Ostržek in Savska.
Poleg tega se pripravlja dnevno še 12-16 kosil za Zavod Papilot Ljubljana in 5-6 kosil za
posamezne zunanje odjemalce kosil.
• 2 lastni in razdelilni kuhinji v enotah Cicidom in Kekec. V teh kuhinjah se pripravljajo obroki za
najmlajšo skupino otrok starosti 1 do 2 let, za ostale skupine pa so obroki pripeljani iz centralne
kuhinje Gaj.
• 4 razdelilne kuhinje v enotah Ostržek, Mlinček, Savska in Krtek.
• 2 lastni kuhinji : v enoti Racman se poleg priprave obrokov za lastne potrebe 4-ih oddelkov
vrtca ( 76 otrok in 12 zaposlenih) pripravlja obroke tudi za potrebe Osnovne šole v Dragomlju (10
zajtrkov, 365 malic, 295 kosil in 95 popoldanskih malic). V enoti Palček se pripravlja povprečno
190 zajtrkov, 37 dopoldanskih malic, 190 kosil in 175 popoldanskih malic za lastene potrebe ter 3
kosila za zunanje odjemalce.
Časovna razporeditev obrokov je potekala v vseh enotah v 2 do 3-urnih razmikih:
• zajtrk od 8 ure do 8.30 ure
• dop. malica okrog 10. ure
• kosilo od 11.15 ure do 12.00 ure
• popoldanska malica ob 14. uri.
1.1. Prehrana v vrtcu za najmlajšo starostno skupino otrok
Skrbela sem za to, da so jedilniki in sama priprava obrokov prilagojena starosti najmlajših otrok in
njihovim sposobnostim prehranjevanja. Prve mesece (do novega leta) smo za najmlajše otroke
pripravljali pretežno mlečne zajtrke, kosila so se pripravljala v taki obliki, da so bila primerna za
prehrano najmlajših.
Kasneje smo v dogovoru z vsako vzgojiteljico pričeli postopoma uvajat v prehrano najmlajših namesto
mlečnih obrokov tak zajtrk, ki ga imajo otroci starejše starostne skupine. Za kosilo smo začeli
postopoma uvajati tudi različne vrste svežih solat in nekaterih jedi (stročnice, pizza, krompirjevi
svaljki, svinjsko meso …). Od januarja dalje so se že tudi najmlajši otroci prilagodili na različne nove
okuse hrane in začeli uživati vse vrste mešane hrane, tako kot starejši otroci.

1.2. Dietni obroki

Dietna prehrana se je v lastnih kuhinjah in centralni kuhinji pripravljala za tiste otroke, ki so na
podlagi zdravniškega mnenja potrebovali izločevanje določenih živil.
Tako je v letošnjem šolskem letu Vrtec Domžale obiskovalo kar 42 predšolskih otrok (od skupnih
915), ki so potrebovali dietno prehrano, kar predstavlja 4,6 % otrok..
Na podlagi zdravniških potrdil in v dogovoru s starši se pripravljajo dietni obroki v naslednjih
kuhinjah:
- v enoti Gaj za 28 predšolskih otrok iz lastne enote, Mlinčka, Ostržka in Krtka
- v enoti Racman za 5 predšolskih otrok in 13 otrok iz OŠ Dragomelj,
- v enoti Kekec za 4 otroke
- v enoti Palček za 4 predšolske otroke
Dietni obroki so se potrebe predšolskih otrok pripravljali za naslednje presnovne bolezni in alergije:
• alergija na mleko in mlečne izdelke / 10 otrok
• alergija na mleko, mlečne izdelke, jajca in izdelke, ki vsebujejo jajca /4 otroci
• varovalna prehrana po načelih Urtika III / 2 otroka
• brez svinjskega mesa/ 9 otrok na jajca in izdelke z vsebnostjo jajc, lecitina ter oreščke / 7 otrok
• fenilketonurija (izločitev vseh živil z vsebnostjo beljakovin nad 5g/100g) / 1 otrok
• preobčutljivost na pšenico in jajca / 1 otrok
• občutljivost na svinjsko meso / 9 otrok
• balastna dieta proti zaprtju / 2 otroka
• občutljivost na določena živila (citrusi, jagode, med, ajda…) /6 otrok
Vse leto sem načrtovala in nabavljala živila za otroke, ki potrebujejo dietno prehrano ter pripravljala
dietne jedilnike za naslednje najpogostejše diete: brez mleka, jajc, oreščkov in fenilketonurija. Živila
za dietno prehrano sem nabavljala predvsem v specializiranih prodajalnah z dietno prehrano, nekaj pa
v okviru javnih naročil. Načrtovanje dietne prehrane je potekalo v sodelovanju med starši,
vzgojiteljicami in kuharji, ki pripravljajo dietne obroke. Katalog jedi z vsebovanimi alergeni stalno
dopolnjujem in osvežujem na podlagi informacij o alergenih posameznih proizvajalcev.
2.

NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA PREHRANE

Pri načrtovanju prehrane otrok sem upoštevala strokovna prehranska priporočila, ki jih je izdalo
nemško, avstrijsko in švicarsko prehransko društvo (D-A-CH) in Prehranske smernice v vrtcu in šoli
in sicer tako, da prehrana v vrtcu:
ü zadošča 70-75% dnevnih energijskih in bioloških potreb otrok, od tega pretežno zajtrk z dop.
malico pokriva 20-30 %, kosilo 30-40% in pop. malica 10-15% energijskih potreb.
ü je v vsakodnevnih jedilnikih v skladu s strokovno zdravstvenimi priporočili zastopan 50-55%
delež ogljikovih hidratov, 20-30% maščob, 10-15 % beljakovin in dovolj vlaknin, vitaminov in
mineralov;
ü se držimo načela pestrost in visoke kvalitete živil;
ü velikokrat dajemo prednost kvaliteti pred ceno;
ü imamo vzpostavljen notranji nadzor nad živil in postopki priprave od nabave do zaužitja;
ü izbiramo živila, ki so primerna letnemu času
ü pretežno nabavljamo živila sproti in sveža;
ü se izogibamo prečiščenim živilom in industrijsko pripravljenim jedem;
ü meso klavnih živali vsaj 3x mesečno nadomeščamo z ribami in najmanj enkrat tedensko
pripravimo brezmesni obrok;
ü poudarek dajemo večjemu vključevanju stročnic in žit v prehrano;
ü v vsakodnevno prehrano redno vključujemo priporočene količine mleka in mlečnih izdelkov;
ü sladka živila vključujemo v jedilnik poredko in še takrat v takih količinah, ki ne škodujejo
zdravju;
ü vsakodnevna prehrana vsaj pri enem obroku vsebuje sezonsko sveže sadje in/ali zelenjavo;
ü vsak dan so v vseh enotah na razpolago jabolka;
ü pri pripravi obrokov uporabljamo samo naravne začimbe;

ü prednost dajemo izdelkom brez vsebnosti aditivov;
ü peciva pretežno pripravljamo v domačih kuhinjah;
ü pri pripravi jedi uporabljamo zdrave načine toplotne obdelave ( dušenje, kuhanje, peka v parno
konvekcijski peči namesto cvrtja);
ü skrbimo za majhno porabo sladkorja, soli in nekvalitetnih maščob. Predvsem bel sladkor
nadomeščamo z bolj zdravimi sladili (med);
ü omejujemo uživanje belega in pol belega kruha ter ga nadomeščamo z ajdovim, rženim, črnim,
ovsenim in polnozrnatim;
ü belo moko čim več nadomeščamo s polnozrnato moko;
ü uporabljamo le kvalitetne maščobe (sončnično, repično, olivno olje, kokosova maščoba) in se
izogibamo uporabi margarin;
ü imajo otroci pijačo na razpolago ves dan (voda, voda z limono in nesladkan čaji);
ü zmanjšujemo količino sokov. Od sokov ponudimo predvsem sokove brez dodanega sladkorja s
100% sadnim deležem, ki so kot sestavni del obroka;
ü da pogosteje pripravljamo hrano, ki jo imajo otroci radi, vendar v skladu s prehranskimi
smernicami;
ü v večjem obsegu vključujemo v prehrano ekološka živila iz vseh skupin živil in lokalno pridelano
hrano
TUDI V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU SMO NA PODROČJU PREHRANE USPEŠNO DOSEGLI
ZASTAVLJENE CILJE:

•

•

•

•
•
•

•

V prehrano otrok smo vključili v povprečju 20 % količine živil ekološke predelave iz vseh
skupin živil: bio mleko in mlečni izdelki, bio kruh in bio pekovski izdelki, bio keksi, bio goveje
meso in bio mesni izdelki, raznovrstno bio sadje in bio zelenjava, različna bio žita in bio
testenine, bio Crispy, bio vaflji, bio sokovi, bio med, bio jajca, bio marmelada, bio zelenjavni
dodatek jedem.
velik poudarek sem dala lokalni oskrbi slovensko poreklo. Kratke poti med pridelovalcem in
potrošnikom vodijo v bolj varno in zdravo prehranjevanje in vzdržujejo »kondicijo« posameznika
in lokalnega gospodarstva. Hrana iz naše bližine ima višjo hranilno vrednost, vsebuje več
vitaminov in pomeni manjšo obremenitev za okolje. Zato sem se povezala sem se s kmetijami, ki
nam dobavljajo veliko ekoloških živil, ki jih pridelajo same : bio sokovi, bio jajca, bio rdeča
pesa, bio različni žitni zdrobi in kaše, bio meso in izdelki, bio marmelada, bio jabolka.
Obsežno smo vključevali sezonsko zelenjavo pridelano na okoliški kmetiji in lokalno pridelano
sadje, predvsem jabolka, jagode, češnje.
V letošnjem letu smo enkrat tedensko dobavljali domače nehomogenizirano mleko iz kmetije
Jamšek iz Most pri komendi in 1-2x mesečno domač probiotični jogurt iz kmetije Kranjec iz Kalc.
V letošnjem letu smo poleg izbire živil z manjšo vsebnostjo soli in sladkorja tudi pri sami pripravi
jedi zmanjšali porabo soli za več kot 10 %, porabo sladkorja pa za 30% v primerjavi z
obdobjem izpred dveh let.
Porabo sokov smo zmanjšali v povprečju 30 %, saj smo otroke spodbujali predvsem k pitju
vode.
V jedilnike smo uspešno vključevali veliko zelenjave na različne načine (zeleni ponedeljki brez
mesa, zelenjavni krožniki pri zajtrku, zelenjavne juhe, solate iz raznovrstne zelenjave..).
Tudi letos smo nadaljevali z zelenim ponedeljkom. S prehrano v ponedeljkih, ki je temeljila na
brezmesnih jedeh, lokalni in v večjem obsegu ekološko pridelani zelenjavi in sadju, smo tako
dosegli več ciljev: zmanjšali porabo mesa, povečali delež zelenjave v obrokih in tako posredno
zmanjšali negativni vpliv na okolje.
Skrb je posvečena tudi temu, da z vso hrano ravnamo odgovorno. Količino ostankov hrane smo
zmanjšali za 10 % v primerjavi z lanskim šolskim letom, vendar menim, da bi lahko na tem
področju prispevali še kaj več, saj opažam, da je še količina ostankov obrokov še vedno visoka.
3. DELO ORGANIZATORJA PREHRANE V LETU 2015/16:
Kot odgovorna oseba za načrtovanje prehrane za predšolske otroke, je v letošnjem letu moje
delo zajemalo naslednje naloge:

•
•
•
•
•
•
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•
•
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•
•
•

priprava mesečnih jedilnikov;
priprava dietnih jedilnikov za glavne skupine diet (brez mleka, brez jajc in oreščkov, brez
glutena in jajc, fenilketonurija, Urtika III, diabetes, celiakija);
dnevno sodelovanje z vodji kuhinj v enotah Gaj, Racman in Palček ter z vsem kuharskim
osebjem v dislociranih enotah;
izvedba javnega razpisa za dobavo živil za obdobje od 2016 do 2019 v vseh fazah postopka
oddaje javnega naročila;
mesečna in dnevna nabava živil glede na število prisotnih otrok v vseh enotah Vrtca Domžale;
načrtovanje materialnega poslovanja kuhinj, skrb za pravilno vodenje evidenc nabave in porabe
živil v kuhinjah, skrb za redno vodenje evidenc o izdanih obrokih, skrb za redno izvajanje
inventur mesečnih zalog živil in posredovanje mesečnih podatkov računovodstvu;
kontrola nad cenami dobavljenih živil v skladu z javnimi naročili;
sodelovanje z dobavitelji, po potrebi posredovanje reklamacij;
pridobivanje novih dobaviteljev, predvsem za dobavo ekoloških živil ter lokalno pridelane
hrane;
spremljanje organizacije priprave, razdeljevanja in uživanja obrokov, dopolnjevanje in
spreminjanje;
svetovanje in strokovna pomoč kuhinjskemu osebju;
sodelovanje pri organizaciji različnih prireditev v zavodu;
sprejemanje reklamacij v zvezi s prehrano s strani staršev in zaposlenih ter ukrepanje;
urejanje rešitev v zvezi s prehrano otrok z alergijo na določena živila (sodelovanje s starši,
vzgojiteljicami, kuharji, ki pripravljajo dietne obroke, nabava dietnih živil ipd.);
nabava kuhinjskega inventarja in kuhinjske opreme za vse kuhinje (iskanje najugodnejšega
ponudnika, zbiranje ponudb, nabava);
sodelovanje pri izbiri opreme za prenovljeno razdelilno kuhinjo v enoti Ostržek;
priprava izračuna normativov za število zaposlenih delavcev v posameznih kuhinjah;
priprava izračuna stroškov porabe živil za dnevno prehrano otrok in sodelovanje z
računovodstvom;
sodelovanje z institucijami, ki spremljajo področje prehrane: NIJZ, NLZOH in UVHVVR;
aktivno sodelovanje v aktivu organizatorjev prehrane in zdr. hig. režima ob-ljubljanskih vrtcev;
ostala dela po navodilih ravnateljice;
opravljala sem tudi večji del nalog , ki zajemajo organizacijo in vodenje prehrane za potrebe
učencev OŠ Dragomelj (izdelava jedilnikov, mesečna in dnevna nabava živil, skrb za vodenje
dnevnih evidenc izdanih obrokov, urejanje dietne prehrane za šolarje in sodelovanje s starši teh
otrok, sodelovanje z ravnateljico OŠ Dragomelj in vodjo prehrane OŠ Dragomelj…).

3.1. Izvedba projektov pri prehrani otrok
Z vsemi zaposlenimi v Vrtcu Domžale smo uspešno smo izvedli načrtovane projekte na področju
prehrane:
• »Zeleni ponedeljek« – vsak ponedeljek poudarek na brezmesnih obrokih, okoljsko pridelani in
ekološki hrani
• Vsak tretji petek v mesecu smo imeli »Dan slovenske hrane«. Te dneve so bile na jedilniku
tipične slovenske jedi in tudi živila so bila predvsem slovenskega porekla.
• V »Tednu otroka« od 5.10. – 90.10.2015 sem pripravila jedilnik z najljubšimi jedmi, ki so jih
izbrali otroci iz enot Kekec, Cicidom in Racman.
• »Tradicionalni slovenski zajtrk» - v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano smo izvedli 20. novembra 2015
• »Slavnostno kosilo…« - smo izvedli 16. decembra 2015
• »Kosilo na prostem« - je bil izveden 9. junija 2016
3.2. Zagotavljanje varne prehrane (HACCP sistem)
V centralni kuhinji, lastnih in razdelilnih kuhinjah imamo vzpostavljen notranji nadzor po sistemu
HACCP. Ta sistem omogoča strog interni nadzor nad živili, preventivno ukrepanje in urejeno

dokumentacijo od nabave živil do zaužitja z namenom, da se proizvede varna hrana in da se prepreči
kakršnokoli tveganje, povezano s prehrano in zdravjem otrok.
Kot odgovorna oseba HACCP sem:
• sproti urejala in popravljala vso dokumentacijo v skladu z novo zakonodajo za vse kuhinje.
• Sprotno seznanjala zaposlene v kuhinjah z zakonodajo in novostmi s področja higiene živil.
(sodelovanje z UVHVVR, internet, Smernice).
• V skladu z Uredbo (EU) št. 1169/2011 sem stalno dopolnjevala seznam vseh jedi, ki jih
ponujamo v okviru redne prehrane in vsebujejo alergene, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost.
• Teoretično usposabljala osebe za delo v kuhinji, novo zaposlene in tiste, ki so nadomeščale
zaposlene v kuhinjah.
• Kontrolirala HACCP evidence in ob morebitnih nepravilnostih svetovala zaposlenim.
• Kontrola in svetovanje nad zdravstveno higienskim režimom v kuhinjah.
• Zaposlenim v kuhinjah sem svetovala glede pravilnih postopkov prevzema, priprave, delitve,
ravnanja z odpadki, deratizacijo in drugih postopkov v zvezi z varnostjo hrane.
• V vseh kuhinjah sem izvedla presojo (verifikacijo) za preverjanje delovanja HACCP sistema ter
pripravila poročila z ugotovitvami, predlogi in ukrepi za izboljšanje. Pri presoji sem ugotovila, da
je izvajanje HACCP sistema v vseh kuhinjah ustrezno in zadovoljivo, kar so nam pokazala tudi
poročila zunanje institucije, ki nam opravlja nadzor.
• V skladu z LDN sem 7. 4. 2016 izvedla letno HACCP usposabljanje za vse zaposlene v kuhinjah.
Poleg internega nadzora imamo tudi pogodbo z NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in
hrano), ki opravlja zdravstveno higienski pregled v kuhinjah. Letos so opravili zdravstveno higienski
pregled vseh kuhinj, odvzeli vzorce hrane in brise na snažnost za mikrobiološke analize in sicer po
dvakrat v centralni in lastnih kuhinjah, enkrat pa v razdelilnih kuhinjah.
Povsod je bil ugotovljen ustrezen zdravstveno higienski režim in prav tako ustrezno vodenje internega
notranjega nadzora po sistemu HACCP z vso vodeno dokumentacijo.
Vsi ti rezultati so pokazatelji, da imamo v kuhinjah odgovorno kuharsko osebje, ki dnevno
skrbi, da otroci in zaposleni v vrtcu uživamo dobro, zdravo in predvsem varno hrano.
3.3. Sodelovanje z vodstvom, vzgojnim in kuharskim kadrom vrtca
Sodelovanje z ravnateljico in pomočnicama ravnateljice je potekalo sprotno in sicer v zvezi z
načrtovanjem in izvajanem projektov s področja prehrane, v zvezi s sodelovanjem na prireditvah v
vrtcu, v zvezi z organizacijo dela, načrtovanjem prehrane … Z vzgojnim kadrom sodelujem občasno
po potrebi, s predstavnicami vzgojiteljic iz vseh starostnih skupin z vseh enot ter vodji kuhinj sem
izvedla novembra 2014 delovni sestanek, kjer se je konstruktivno obravnavala prehranska
problematika, novi predlogi ter izboljšave. Z vodji treh večjih kuhinj in ostalim kuhinjskim osebjem
sodelujem sprotno.
3.4. Usposabljanje in izobraževanje
ü 4. 5. 2016 sem se udeležila 2. Kongresa »Nutritivna alergologija in preventiva«, ki je potekal na
Medicinski fakulteti v Ljubljani, v trajanju 4 ure.
ü 25. 5. 2016 sem se udeležila osem urnega seminarja z delavnicami na temo: »Higiena živil in
moderne prehranske prakse«, ki je potekal na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani.
ü 7. 4. 2016 sem za vse zaposlene v kuhinjah izvedla HACCP usposabljanje, v trajanju 2,5 ur.
ü Sama se sprotno samoizobražujem tudi preko medijev, strokovne literature ter interneta ter z
aktivnim sodelovanjem v Aktivu OPZHR ob-ljubljanskih vrtcev.
Domžale, 8.6.2016

Org. prehrane
Simona Klarič, univ. dipl. živ. teh.

1 ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA
V šolskem letu 2015/2016 sem na področju zdravstveno - higienskega režima skrbela za 49,5
oddelkov na 9 dislociranih enotah.
Delo organizatorja zdravstveno higienskega režima je zajemalo:
•

Spremljanje in nadzor nad izpolnjevanjem zdravstveno higienskih zahtev v vrtcu

•

Skrb za preprečevanje in obvladovanje nastanka otroških nalezljivih bolezni
(svetovanje strokovnim delavkam in izdelava navodil za preprečevanje širjenja
nalezljivih bolezni).

•

Svetovanje zaposlenim, kako ravnati ob pojavu nalezljivih boleznih, bolezenskih
epidemijah, ukrepi ob izjemnih situacijah (obveščanje staršev, obveščanja vzgojiteljic,
čistilk) ter vodenje evidence o pojavu bolezni.

•

Občasno izvajanje nadzora nad

izvajanjem

čiščenja, svetovanje čistilkam ter

izvajanje ukrepov za izboljšanje zdravstveno-higienskih pogojev v vrtcu.
•

Nabava čistil, čistilnih pripomočkov, sanitarnega in sanitetnega materiala za vse enote
ter vodenje evidence porabe po enotah.

•

Predlaganje in uvajanje novosti in izboljšave pri postopkih del na higienskem
področju.

•

Kontakti z dobavitelji in po potrebi podajanje reklamacij glede dobavljenega
materiala.

•

Vse leto sem sodelovala z OE Nacionalnega inštitut za javno zdravje, Zdravstveno
inšpekcijo RS, Lekarno Domžale, ZD Domžale.

•

Sodelovala sem

z vsem strokovnim in tehničnim osebjem, ravnateljico in

pomočnicami ravnateljice.
•

Evidenca poškodb otrok in zaposlenih ter primerno ukrepanje

•

Aktivno sem sodelovala na aktivih ZHR ob-ljubljanskih vrtcev.

•

Opravljala sem še druga dela po navodilih ravnateljice.

2 VARNOST IN ZDRAVJE OTROK
2.1 Bolezni
Med letom sem spremljala pojave nalezljivih bolezni v posameznih enotah, strokovnim
delavkam svetovala pri izvajanju ustreznih higienskih ukrepov ob pojavu bolezni ter
pripravljala obvestila in navodila strokovnim delavkam in tudi staršem. Na splošno so bili
otroci zdravi, saj ni bilo v enotah nobenega večjega števila obolelih oz. pojava epidemije.
Največkrat so se pojavljala prehladna obolenja, pozimi nekaj virusnih respiratornih infektov,
različna virozna obolenja, vnetja oči in otroške bolezni (norice). V letošnjem letu je bil tudi
potrjen en primer škrlatinke in en primer impetiga.
Tekom leta se je največkrat pojavljala ušivost. Sledili so ukrepi, in sicer obveščanje staršev o
pojavu uši, sklicali izredni roditeljski sestanek o tej temi in imeli predavanje epidemiologinje
mag. Eve Grilc iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).
Vsako leto ugotavljamo, da se še vedno dogaja, da nekateri starši pripeljejo v vrtec bolnega
otroka. Tak otrok otrok deluje apatičen, se v vrtcu slabo počuti in ogroža zdravje preostalih
zdravih otrok.
3 ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM V VRTCU
3.1. Sistem čiščenja
Vrtec Domžale ima v vseh svojih enotah zaposlenih 14 čistilk, od katerih so 3 zaposlene na
delovnem mestu čistilke polni delovni čas, 11 pa krajši delovni čas (4 ali 6 ur).
V enotah Vrtca Domžale sem izvajala naslednje naloge:
•

Nabava čistil, čistilnih pripomočkov, rezervnih delov, sanitetnega in sanitarnega
materiala za vse enote po predhodnih naročilih (zbirniki po enotah za trimesečno
obdobje).

•

Svetovala in izvajala občasen nadzor nad čiščenjem, opozarjala na morebitne
pomanjkljivosti ter kontrola odprave nepravilnosti.

•

Organizirala izvedbo izrednih sem čistilnih del z sodelovanjem z zunanjim čistilnim
servisom (generalno čiščenje, čiščenje stekel in žaluzij).

•

Kontakti z dobavitelji in po potrebi podajanje reklamacij glede dobavljenega
materiala.

3.2. Sodelovanje z vodstvom, strokovnimi in tehničnimi delavci
Opravljala sem naslednje naloge:
•

Oskrbovanje s čistili in čistilnimi pripomočki (kuhinje, čistilke in vzg. osebje).

•

Redna naročila in sprotno dogovarjanje o potrebnih nakupih in dobavi različnega
blaga.

•

Nabava čistil, čistilnih pripomočkov, rezervnih delov, sanitetnega in sanitarnega
materiala za vse enote po predhodnih naročilih (zbirniki po enotah za trimesečno
obdobje).

•

V aprilu 2016 sem izvedla s čistilkami delovni sestanek, na katerem sem jim
predstavila pravilno in varno uporabo čistil ter pravilno ločevanje odpadkov.

•

Dogovarjanje z zunanjimi izvajalci o izrednem oz. generalnem čiščenju prostorov.

Domžale, 2.6.2016
Org. zdravstvenega higienskega režima
Špela Poljanšek

